
 פ1עצ עא פע21ע2/מ8מע2עת6 ם1611ד,41 צנ1מתמו1ופאח ן.1מ8מ גת

 ואז ס. 9

 +/1 2 טשצא} ןוא קתםו 12

 עי
 ט 4

 וש10506 10112תס6ט9אש

 1נ1/ אז 48 ע,4ז,טצפצצ

 צזסמפנ!פומ 111 ,גדישעא מט (:01 1,261 08

2 
 וו/,116א אז ,צ1נסטופו 8668 (יםואד הא

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 /  יקסוװָאנשזולד השמ

 = רלעפ ןיא סיוב ַא יװ = =





 רננד ייב

 "עניטנעגרַא ןיא ןלווש עכעלטלעוו-ועידִיי רַאפ טפַאשלעזעני
 סערַײא-סָאנעוב

 ן 8



 ןזמק;630 6מ 16 2/06תתס
 2110164 גת 6261

 ססמצנ1ס081 1958 םצ:

 אזספממ םסמטקאסוטפצצ

 246 1683 246 2טסםט6}
 אס צסצא סנוק ת צג

 1900 61 69068110 סט6 ןקע631606 18 }מע 3

 זאזקםעפס םא 12 םםפטמזןס2 26גםא1182

 קתזאז-מ זא 2ת6םא11א882

 סערייא-סָאנעוב -- 3149 סיול ןַאס -- ָארָאיּפַאטָאלז רעדירב יירעקורד





 יקסווַאנשזולד השמ



 :לטיּפַאק רעט}

 :לטיּפַאק רעט2

 :לטיּפַאק רעט3

 ;לטיּפַאק רעט4

 :לטיּפַאק רעט5ּ

 :לטיּפַאק רעט6

 ;לטיּפַאק רעט7

 :לטיּפַאק רעט8

 :לטיּפַאק רעטפ

 ;לטיּפַאק רעט0

 ;לטיּפַאק רעט1

 ;לטיּפַאק רעט2

 :לטיּפַאק רעט3

 ;לטיּפַאק רעט4

 ;לטיּפַאק רעט5

 ;לטיּפַאק רעט6

 ;לטיּפַאק רעט7

 :ט לא הניא

 :7?ײיײט רעטשרע

 ,.........:..... קרָאי-ינ ןיא

 ...5556 ...... םייה עליטש ַא

 ....556 א גנוריצ עטקיטולברַאפ

 ..2 טייקבעלקריוו רעדָא םולח

 יי השעמ --- ַא זיא טלעוו יד

 ..66655...6...2א טסיירט ןָא

 ,,655..55555+ ווירב-סוחי רעד

 יי קערש-המחלמ

 ןזדלעפ ןופ שינעטלעהַאב ַא ןיא

 שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ףמַאק

 יי ב רעשזרעב ןידָאלק

 .... םי םוצ ןעיצ ןרעסַאװ עלַא

 א א ב ןסיוועג

 יי ר דרע רעד ןופ עמַאזנייא

 בי . ליּפש-ןטָאש רעד

 .155522 טניירפ רענעסעגרַאפ ַא

 .... טנעה סרעּפעט ןיא םייל יו

 9 6 5 9 8 + 0 6 6 5 ס פ

 6 9 6  ס 8 59 9 8 8 8 ס

6 8 0 9 5 8 5 6 6 59 6 5? 

6 = 8 59 5 6 48 9 58 9 6 

9 5 4 9 4 58 8 9 5 56 + 8 

9 6 9 9 6 6 5 9 5 5 9 6 

6 6 6 + + 8 5 58 9 5 4 6 

 6 6 = + 5 68 6 5 = 5 5 פ

6 9 59 6 4 + 4 5 + 5 

 6 5 9 + 5 5 5 ס 6 5 5 5

6 58 5 5 8 5 6 5 9 + 5 + 

 0 0 9 6 5 58 9 5 5 5 סט ס

 6 6 9 9 4 פט 5 5 6 5 +פ

9 8 5 5 5 5 58 + 4 4 59 6 

 6 ס פ 0 5 5 פ 59 6 פ 8 +

 טייז

9 

21 

49 



 :לײיט רעט ײוװצ

 יי יי יי לעשַאר :לטיּפַאק רעט8

 ..ע 2.6... 6666 6666 טלעװ רעיינ ַא ןיא :לטיּפַאק רעט9

 יי יי יי דנּוװ ענעפָא יד :;לטיּפַאק רעט0

 ......66..6666 6622 + ןלַאפ ןוא גנוביוהרעד :לטיּפַאק רעט1

 יי א יי דיירפ -- ךרוד רעיורט :לטיּפַאק רעט2

 ..256 666,666 א אש 6666 6666 גנורעטילּפשעצ :לטיּפַאק רעט2

 .........666.666ג4 סיוא ךיז טשעל גָאט רעד :לטיּפַאק רעט4

 יי יי יי לגענ עפרַאש :לטיּפַאק רעט5

 יי יי יא יי געװ רעטייוו ַא :לטיּפַאק רעט6

 ..9565666 6666 גלָאפרעד ןופ לּפַאטש רעד :;לטיּפַאק רעט7

 2... .......66 6666. 666 664 ןשינעשזדנָאלב :לטיּפַאק רעט8

 .....66666666.21..6+ .. ןעמולב עקידנענַאיװ :לטיּפַאק רעט9

 יי יי יב לופ טשינ לָאמנייק טרעוו םי רעד :לטיּפַאק רעט0

 ,.65.656652..5 גנולפייווצרַאפ ןופ דנַאר םייב :לטיּפַאק רעט1

 .22 6666 שאץ 6. א א אץ א6 6666 6666 דלָאג :לטיּפַאק רעט2

 ... 6.6... 66 + .. טלעװ רעד ןיא געיעג :לטיּפַאק רעט2

 יי יי יי טייקיטכערעג :לטיּפַאק רעט4

 :לײט רעטירד

 יי יי ... .. טעמרַאּפ לקיטש טלַא ןַא :לטיּפַאק רעט5

 א א יי ןיד ןוא םימחר :לטיּפַאק רעט6

 יי א יי דובכ :לטיּפַאק רעט7

 2 גנוניולַאב יד :;לטיּפַאק רעט8





 ר"יט דעטשדע



 לטיּפאק רעטשרע

 קרָאייוינ ןיא ר

 .גָאט רעמוז-טעּפש ַא ןעוועג זיא ס

 'פלב ענעקורט ,ןעלדנַאמ טימ טקעמשעג טָאה טפול יד

 ַא טימ טעלגעג טָאה טניוו רעליק ַא ,טסברַאה ןוא רעט

 "טעּפש טימ טמערַאװעג טָאה ןוז יד .טייקשירפ רעקידהיחמ

 ,טייקדלימ רעקידרעמוז |

 ןרָאי רעקיסיירד עכיוה יד ןיא ןַאמ ַא ,רעלעה קרַאמ

 -סיוא .ייוודָארב ףיוא טירט ענעסאלעג טימ ןעגנַאגעג זיא

 טנעקעג ךיז טָאה סע .ןרעדנַא ןכָאנ קָאלב ןייא ןטסָאמעג

 טימ ןוא טלעװ רעד טימ טכיילגעגסיוא תונובשח עלַא ןיוש טָאה רע זַא ,ןטכוד

 .םוש ןייק םיא ףיוא טשינ טרַאװ סע ,ןלייא טשינרָאג וצ ךיז ףרַאד רע .ןעמעלַא

 רעביא רע טריצַאּפש טציא ,גנומיטש ןייז ןוא טימעג ןייז ןרעדורפיוא לָאז סָאװ ,ךַאז

 .ןגעוו האנה ןופ זיולב ןסַאג רעקרָאידוינ יד

 ּוװ ,סַאג רעטסקיצעביז ןוא ייווצ רעד ןופ ןעלקניוו יד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 ,רעניילק רעד טעילוטעגנייא טגיל ןלעטָאה ,ןקנַאב ,רעזייה-קָאלב עקיזיר ןשיווצ

 .,קרַאּפ םעניילק ןקיקע-יירד ַא ןופ טײטשַאב סָאװ ,"רעווקס ידרעוו, רעקידווענה

 סױרַא טסקַאװ קרַאּפ םעניילק םעד ןטימ ןיא .רעמייב ענעפרָאװעצ ךעלרעטיש טימ

 ידרעוו רָאטיזָאּפמָאק ןשינעילַאטיא םעד ןופ ווגיפ ענעזדנָארב יד לַאטסעדעּפ ַא ףיוא

 ןדלעה יד רָאפ ןלעטש סָאװ ,ןרוגיפ עניילק עטרעמַאהעגסיוא -- םיא םורַא ןוא

 0 | | ,סערעּפָא ענייז ןופ
 ןקידנענַאיװ טימ טרעטעלבאב רעווקט-ידרעוו ףיוא רעמייב יד ןופ ןגייווצ יד

 סָאװ ,טנעה ןופ רעגניפ יו ,ןעלּפָאג עגנַאל יי ןעזעגסיוא ןבָאה ןיטשרוב-דלָאג

 -קנַאב עקיזיר יירד יד וצ ןוא רָאטיזָאּפמָאק םענופ רוגיפ רעד וצ ךיז ןקערטש

 -נָארב יד טרעגַאלַאב ןבָאה ןביוט סעטַאשט .,ןסָאג יד ןופ ןעלקניוו יד ןיא רעזייה

 -סיימ םענופ ּפָאק ןפיוא ןוא סמערַא יד ןיא טרָאדורּפָא ןַא טכוזעג ןוא רוגיפ ענעזד
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ,ךיז טרעֿבױשעג ,טעקרָאװעג ,ךעלשימייה ץנַאג טליפעג ָאד ךיז ןבָאה ייז .רעט

 סָאװ ,למוט רעקידארומ ןוא רַאוװריװ רעד ,למירד ַא ,עלערוטנַאװַא-עביל ַא טּפַאכעג

 -ליבָאמָאטױא ןוא שטנעמ ןשיווצ טכעפעג ַא ןיא ,ןטייז עלַא ןופ ָאד ךיז טגָארט

 טשינרָאג ןביוט יד טָאה -- טעּפמיא םענעגייא ןייז ןוא שטנעמ ןשיוװצ ,היח

 ,טרעטשעג

 ןופ טצעזַאב ןעוועג ןענעז לקרַאּפ ןקיקע-יירד םעד םורַא קנעב עגנַאל יד

 ןיוש ןעניווו סָאװ ,טייל עמַאזנייא ,ןשטנעמ ערעטלע סנטסרעמ .,ןעיורפ ןוא רענעמ

 ענלעגיצ:ךעלניורב יד ןֹופ ,ךעלרעמיצ עטרילבעמ ענעפרָאװעצ ןיא גנַאל ןרָאי

 ןופ טייז-ברעמ רעד ףיוא ןסָאג יד ןופ םטיר ןשירטעמיס םעד ןדליב סָאװ ,רעזייה

 .קרָאידוינ

 רעטלע רעד ףיוא קיטעמוא ייז זיא סע ,טייוו ןוא טנעָאנ ןופ ןעמוק ןשטנעמ יד

 ,תומולח יד .ןגייטש עטרילבעמ ,ךעלרעמיצ עניילק יד ןופ טייקמַאזנייא רעד ןיא

 -סיוא ןרָאװעג ןיוש ןענעז ,ייז ןיא ןוא ייז םורַא ןדנוצעגנָא לָאמַא ךיז ןבָאה סָאװ

 טימ ךיז טניּפש סָאװ ,רָאװ רעיורג רעד יװ ,רעמ טשינ זיא ןבילבעג ,ןשָאלעג

 טימ םענייניא שטנעמ םעד ,ןסיורד ןיא סױרַא טביירט ןוא רעגניפ ערַאבעזמוא
 | ,םולח ןקידנשעל רעדָא ,םענעדנוצעצ ןייז

 רעדעי ,ןגייוש ןוא ןציז לדנטרעג םעד םורַא קנעב יד ףיוא ןשטנעמ יד

 רשפא ןיוש ףיז טצװ ןעמ .רעקילעפוצ ַא ,רעדמערפ ַא זיא ןרעדנַא ןרַאפ רענייא
 -ייא ןייז ןעיובפיוא טוורּפעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי .ןדניירפַאב טשינ לָאמנייק

 ַא יװ ,ןלַאפעגניא זיא טלעװ יד ןוא קרָאיהיג ןסיורג םעניא טלעװ ענעג

 ,לביטש-ןטרָאק

 -ץביז ןוא ייוצ רעד ןיא טיירדעגניײרַא רעווקס םייב ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 רעטוג ַא ןיא ןעוועג זיא רע ,קרַאּפ-לַארטנעצ םוצ טריפ סָאװ ,סַאג רעטסקיצ
 ַא ,רעטרעוו ןָא לדנוגינ ַא טמורבעגרעטנוא טָאה רע ,טגיילעגפיוא טוג ,גנומיטש

 יד ןעו ,ןהעש ןיא ןעמורברעטנוא טגעלפ עטַאט ןייז סָאװ ,לדנוגינ שידיסח טייוו

 "עג ךיז טָאה טימעג סָאד ןוא ןוטעגּפָא םיא ןופ ךיז ןבָאה ןגרָאז-גָאט ערעווש

 ןקרַאמ וצ ןעמוקעג טציא זיא עידָאלעמ יד .דיירפ רעקיטסייג ַא ןופ טרעטייל

 ןוא טייו רעייז זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ טפַאשקנעב רעקידנעגָאנ ַא טימ םענייניא

 ,טלעוו רענעסעגרַאפ ַא ןופ גנַאלק-רעדיװ ַא יו ןעמוקעג ,טנעָאנ רעייז

 טמעקעג ,םינּפ טקידנורעגסיוא לופ ןייז טשירפעג ןוא טעלגעג טָאה טניוװו רעד
 ַא ןיא רעגייז ןטרעיומעגנייא ןפיוא ןוטעג קוק ַא טָאה רע .רָאה עטכידעג ענייז

 עג וויטקניטסניא טָאה רע .ףניפ וצ טונימ ןצפופ ןעוועג זיא סע .סַאג ןופ לקניוו

 | ,לייאעג טימ ,רעקיטסַאה ןייג ןעמונ

 רעקרָאיד-וינ ַא ןופ ,ןַאמ ַא םענייא ןענעגעגַאב טלָאזעג רע טָאה רעגיײזַא סקעז
 רעשימעכ ,רעײנ ַא סנייז ןיא טריסערעטניארַאפ זיא סָאװ ,עמריפ-קיטעמסָאק

 - ,גנודניפרעד
 טעװ רע זַא ,ןייז טעװ סע טוג יװ טכַארטעג רעטציא טָאה רעלעה קרַאמ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 עמוס עסיורג ַא טכַארבעגניײרַא םיא טלָאװ סע .גנודניפרעד ןייז ןפיוקרַאפ ןענעק

 טסעפ סיפ ענעגייא יד ףיוא ןלעטשקעװַא טנעקעג טלָאמעד ךיז טלָאװ רע ,טלעג

 ,ןעזעגנייא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא זיא רע סָאװ ,טייצ רָאי ןעצ יד ןיא .רעכיז ןוא

 רעקידלקַאװ ַא ןיא ןייז טשינ ,עיציזָאּפ עטסעפ ַא ןבָאה ָאד זומ שטנעמ רעד זַא

 טשינ טושּפ רע זיא שרעדנַא .ןלָאש-גָאװ ייווצ ףיוא ןענַאטשעג טלָאװ רע יוװ ,עגַאל

 רעד ןיא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא םינּפ ןייק טשינ טָאה ,שטנעמ רעכיײרגלָאפרעד ןייק

 ,טנַאלַאט ןוא ץנעגילעטניא סָאמ עסיורג ַא וליפַא ןציזַאב רע געמ ,החּפשמ רענעגייא

 ַא ןיא טעברַאעג רָאי יירד עטצעל יד רַאפ ןוא רעקימעכ ַא ןעוועג זיא רע

 ךרוד .ןפייז ,ןעמויפרַאּפ ,ןרעסַאװ עקידנקעמש טריצודָארּפ ןרעוו סע ּוװ ,ּפַאש

 ךָאד ןוא בַאשזד םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ,טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןרָאי

 ןגירקוצסיורַא ךיז טבערטשעג טָאה רע .רעכיז ןצנַאגניא םעד טימ ןעוועג טשינ

 טפמעקעג תוחוכ עלַא טימ טָאה רע .רעווש ןלַאפעג םיא זיא סָאװ ,טעברַא רעד ןופ

 ,ןהעש עיירפ יד ןיא .גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ַא רַאפ ,גנוכיירגרעד רעסיוועג ַא רַאפ

 ןַא טכַאמעג ןוא טיבעג ןייז טשרָאפעג ,טנרעלעג רע טָאה ,טכענ עפיט יד ןיא

 ןפיוקרַאפ וצ טנייה ןעגנילעג םיא לָאז סע ןעוו .גנודניפרעד עשימעכ ענעגייא

 ,גלָאפרעד ןופ לּפַאטש ןטשרע םעד טכיירגרעד תוחּפה-לכל רע טלָאװ ,גנודניפרעד יד

 -ןעקנַאדעג ןשיפָאזָאליפ ןימ ַא ןיא טריפעגניײרַא םיא טָאה גנומיטש עטוג ןייז

 ןייז טעװ סָאװ ?טלעג ליפ ןענידרַאפ טעװ רע זַא ,ןייז ןיוש טעװ סָאװ : ףיול

 ,ןקיטייוו יד ךיז ןיא ןליטשנייא ןענעק טעװ רע ? ךעלקילג ןייז טעװ רע ? טלָאמעד

 טלעג ןעד טיג ?רעּפרעק ןייז ןעלסיירטעצ סָאװ ,ןשינעלקַאװ יד ,ןשינעקנעב יד

 -רעד טנעקעג טלָאװ רע סָאװ םעד ןופ לייט לטסטנזיוט ַא שטָאכ ןשטנעמ םעד

 ,ןסיירנייא ןוא ןגָאי רעמ ןפרַאד טשינ ךיז טעװ רע זַא ,סע טרעכיזרַאפ יצ 1 ןכיירג

 טעװ ,טלעג גונעג ןבָאה טעװ רע ביוא ?טכַאמ ןוא טלעג רעמ ךָאנ ןבָאה וצ ידכ

 -יפ ערעכעה ךָאנ וצ ןכיירגרעד ןלעװ טשינ ןוא ןליוו םעד ןױעצנַאּפרַאֿפ ןעד רע

 ,ןַארָאטסער ַא ןיא טניירפ טימ ןסעזעג רע זיא ,טלמונַא ,טָא ? ןגלָאפרעד עלעיצנַאנ

 ןופ טקנַאלבעגּפָארַא ןבָאה רעכוטשיט עסייוו ,טנערבעג ךעלרעייפ ןבָאה רעטכיל

 ןפרָאװרַאפ ,שיט ןייז רעביאנגעק טקנופ ,ןַאמ ַא רענייא טָאה גנילצולּפ ,ןשיט יד

 ךיז טָאה טסורב יד ,יולב ןוא ךיילב ןרָאװעג םיא ייב זיא םינּפ טָאד ,ּפָאק םעד

 ַא ןגָארקעג רע טָאה ,סעגר עטלייצעג ןיא ןוא םעטָא םעד ןּפַאכ וצ ןביוהעג םיא
 טלקַָאשעג ןבָאה ןשיט יד ייב ןשטנעמ .םיא טימ סיוא ןעוועג זיא סע ,עקַאטַא-ץרַאה
 םיא טָאה ןעמ .רערט ַא טלרעּפעג טָאה יורפ ַא ןופ ןגיוא יד ןיא ,ּפעק יד טימ

 טלעג טימ ךייר ןעוועג זיא ןַאמ רעד .טרעױדַאב טשינ םיא סעּפע ןוא טרעױדַאב

 םיחבש טגָאזעגכָאנ -- ,םיא ןגעוו טלייצרעד ןשטנעמ ןבָאה ױזַא -- ,ןעזנָא ןוא
 ןייז ,תומולח ענייז ןשָאלעגסיוא ךיז ןבָאה טָא ןוא ,ןקירבַאפ ,רעזייה ענייז ןגעוו
 ..עגר עקיצנייא ןייא ,טלעג ךָאנ געיעג

 טשינ זיא ,טעברַא ,רעלעה קרַאמ ,רע ּוװ ,עירָאטַארָאבַאל רעד ןיא עקַאט

 עטלייצעג ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןוא שטנעמ רעגנוי ַא ןלַאפעגקעװַא טלמונַא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ךרוד ןרעו ךייר םייב ןטלַאהעג ןוא תומולח טַאהעג טָאה רענעי ךיוא ? ןטונימ

 טנשריעג טָאה רע סָאװ ,ןריּפַאּפ-טרעװ גרעב עצנַאג ןוא ןטפעשעג ,סעיצַאניבמָאק

 | ,רעטָאפ ןייז ןופ
 רעד ייב ךיז טניפעג רע זַא ,ןעזעג ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ = |

 םעניא קרַאּפ רעטסנעש רעד סיוא ךיז טײרּפש רעביאנגעק .סַאג רעטסקיצעביז

 ןנא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ןגייווצ יד ףיוא רעטעלב יד .קרָאי-וינ ןופ ץרַאה

 רעד ןגעק ןרילָאק עקימַאלפ-קידלָאג טימ ןענַאיװ ייז .ןיטשרוב ןקידנרעקַאלפ
 םעניא ןרעוו ןגָארטרַאפ ןלעװ ייז ןוא גָאט ַא ךָאנ ,גָאט ַא ךָאנ טָא .ןוז-טסברַאה

 ןרעוו ןענוּפשרַאפ ןוא רעטניוו ןופ סיוש םעניא ןרעווילג טעװ ץלַא .טניוו ןופ ףייפ

 .קרָאי-וינ ןופ ץרַאה ןטימ ןיא עלהשעמ-רעטניוו ןכעלרעדנווװ םעד ןיא

 רעד ןופ רעיומ רעטשרעדָאפ רעד ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ןקילב ענייז

 ןיא ןוטעג ץילב ַא םיא טָאה'ס ."לארשי תיראש, לוש רעשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש

 .טייצ העש עצנַאג ַא ךָאנ ךָאד טָאה רע ?החנמ ןענעװַאד ןייגנירַא רשפא : חומ

 רעטסקיצפופ ןוא ייווצ רעד זיב ןרָאפוצ ןוא ייוובָאס יד ןעמענ רע טעװ החנמ ךָאנ

 םעד ןפערט סַאג רענעי ףיוא רעזייה-עפַאק יד ןופ םענייא ןיא ףרַאד רע ּוװ ,סַאג

 ,לוש רעד ןיא ןײיגנײרַא טעװ רע .ָאי .עמריפ קיטעמסָאק רעד ןופ ,גניק רעטסימ

 רע ,ענעביוהעג ַא זיא ענייז גנומיטש יד .םיא רַאפ גָאט רענייפ ַא טנייה זיא סע

 ןיא ןייגנירַא טשינ עקַאט סָאװרַאפ ,טפעשעג טוג ַא ןסילש טנייה ךָאנ רשפא טעו

 טָאה רשפא ?גנַאגנײרַא ןופ ּפערט יד ייב דָארג ךיז טניפעג רע סָאװ ,לוש רעד

 ,קרָאי-װינ ןיא זיא רע סָאװ ,טייצ רָאי ןעצ יד ןיא .רעהַא ָאד טריפעג יֹוזַא םיא סע

 .ןענעװַאד ןופ וליפַא טכַארטעג טשינ ןוא לוש ַא ןיא ןעוועג טשינ רע זיא

 ךיז טָאה רע .םינּפ ןפיוא ןגָאלשעגסױרַא םיא טָאה טייקטיור עטכייל ַא

 ןיא טייצ עגנַאל ַאזַא ? ךעלגעמ סָאד זיא יװ .ןעקנַאדעג ענעגייא יד רַאפ טמעשעג
 רעד ןיא ךיז ןפַאכנײירַא ןופ טכַארטעג טשינ וליפַא ןוא ןדִיי טימ לופ טָאטש ַא

 ,שער ןוא טעּפמיא ןקידנסיורד םעניא ןסעגרַאפ ,לוש ַא ןופ טנעוו יד ןופ טייקליטש

 ,"ןבעל א ןכַאמ , וצ געיעג םעד ןיא

 ןירא ןוא ןריט עויסַאמ יד ןופ ענייא טנפעעג ,ּפערט עכעלטע ףױרַא זיא רע

 דוס ןופ םָאֹר א ןיא ןיירא זיא רע יװ ,טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה סע .קינייוועניא

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא "לארשי תיראש) זַא טסּוװעג טָאה רע ,גנוקעלּפטנַא ןוא

 זיא סָאװ ,לֹוש עשיזעגוטרָאּפ-שינַאטש עטשרע יד .עקירעמַא ןיא לוש רעטסטלע

 .עקירעמַא ןיא בושי רעשידיי רעד טלַא זיא סע יװ יוזא ,טלָא רָאי טרעדנוה יירד

 רַאפ ןייטשטנורג ַא טניילשג ןוא טיובעג יז ןבָאה ןדיי עטרעדנַאװעגנייא עטשרע יד

 -אבמיס יד זיא ,ןעמָאנ םעד טימ לוש רעד ןופ ןרעיומ יד .בושי ןשידִיי ןסיורג א

 .טלעוו רעד ןיא בושי ןשידִיי ןטסערג םענופ טײקטלַא עשיל

 רעד ןופ טכיל יד טצײלפעגניײרַא טָאה סעשינ ןוא רעטצנעפ עכיוה יד ןופ

 רע .טכיל:טיײצרַאו טכעלטע טנערּבעג ןכָאה דומע םייב .ןוז רעקידנעייגרעטנוא

 וצ קשח ַא טפַאכטגנָא םיא טָאװ סע .קנעב יד ןשיווצ ךיז ןעיידד ןדִיי ןטזעג טאה
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 ךיז טָאה שמש םייכב .ייוצ ךָאנ ןוא ןינמ ַא ,ָאי ןינמ ַא ָאד זיא סע ביוא ,ןלייצ

 -החנמ ירפ ןעמ טנוװַאד "לארשי תיראש; לוש רעד ןיא זַא ,טסוװרעד רעלעה קרַאמ

 סָאװ ,קרָאי-וינ ןסיורג םעד ןיא ןדִיי קינייװ ץנַאג ָאד ןענעז סע זַא ןוא ,בירעמ

 ןעמוק ןוא גנַאגרעטנוא-ןוז רַאפ ךָאנ קיטש ַא ןטפעשעג ערעייז ןופ קעװַא ךיז ןסייר

 | | ,ןירַא לוש ןיא
 טימ תויתוא ענעדלָאג יד טימ ןעלװָאט יד ,טכיל עלעקנוט יד ,טייקליטש יד

 טָאה ץלַא סָאד ,תוליפת יד ןעמורב סָאד ,תורוד ענעגנַאגרַאפ ןופ ןדִיי ןופ ןעמענ

 ןופ דנַאטשוצ:טימעג םעד ןוא גנומיטש רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ שינָאמרַאה ךיז

 ןעשטּפעש ןעמונעג ןוא לקניוו ַא ןיא טלעטשעגקעוַא ךיז טָאה רע .רעלעה קרַאמ

 יד ,גנוסעגרַאפ ןופ ןרָאי ליפ ךָאנ ןעמוקעג םיא וצ רעטציא ןענעז סָאװ ,רעטרעוו

 -פיוא ןֿבָאה סצ .ןרעדנַא םעניא סנייא ןעגנוזעגניירַא ,טלטייקעג ךיז ןבָאה רעטרעוו

 יז ,רעדליב עטייו טכַארבעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו טימ םיקוסּפ טכיוטעג

 רעטרעוו יד ןגָאז ןטימ .רעפרַאש ,רערָאלק ןרָאװעג ןוא לּפענ א ןופ סורַא ןענעז

 סע ןוא טנפעעג םיא ןיא ךיז טלָאװ לַאװק ַא יו ,ךָאנ ןיא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז

 קעװַא טסייר ןוא טלדורּפש ,טציילפ ,םָארטש רעטלמַאזעגנָא רעד סױרַא טציילפ

 ,ךיז טימ ץלַא

 ,טעבעג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא רע .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןיא ןסעגרַאפ טָאה רע

 ,רעפיט ןרָאװעג זיא טעבעג סָאד .טנגוי עטייו א ןיא טבעװרַאפ םיא טָאה סָאװ

 -רַאפ זיא טייקטייוו יד .בייל ןופ רעדילג עלַא ןיא ןוא טולב ןיא ןעגנורדעגניירַא

 זיא סע .םייה רעטייוו ַא ןיא ,טרָאד קירוצ ןעוועג זיא רע .ןענורעגסיוא ,ןדנוווש

 טעלג ,ןייא טגיוו ,טקִיורַאב סָאװ ,ַאזַא ערעפסָאמטַא ןַא ןוא ,ןרָאי ןופ עקערטש ַא

 םורָא ,סעילַָאװכ ףיוא ךיז טגיוו רע .קיטייוו ןוא ןייוועג ריד ןיא ןייא טליטש ןוא

 ןיא קרָאי-וינ ןיא ָאד טריטסיזקע רע ביוא ,טשינ טסייו רע ,לקנוט ןוא ליטש זיא

 -ציא ךיז טָאה ץלַא ,טייו ץעגרע טרָאד רעדָא ,לוש רעשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש רעד

 ,ור עקידנגיוורַאפ ,טעבעג ,טייקטייוו ,םולח : ןסָאגעגפיונוצ רעט

 תולוק .בירעמ ןקידנע םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה לוש ןיא ןדִַיי ןינמ רעד

 ,טימעג ןטגיװרַאפ ןייז ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ,עקידנכָאװ ,ערעכעה ,ערעטיול

 יד טעשטּפעשעג ךעלעמַאּפ טָאה רע .רענייז גנולדנַאװרַאפ רעקיטונימ רעד ןיא

 ,בירעמ ןופ רעטרעוו
 זיא סע .טֹרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןֹוא רעגייז ןפיוא ןוטעג קוק ַא טָאה רע

 ןעמונעג ןוא לקניוו ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע .סקעז וצ טונימ ןצפופ ןעוועג

 ױזַא יו ,ןעמענַאב טנעקעג טשינ טָאה רע .לוש ןופ ןײגסױרַא טירט עלענש טימ
 ץלַא ?ןעװעג לָאמַא ָאד ןיוש רע זיא יצ .ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא גנולדנַאװרַאפ יד

 -- ןרָאי רעקילדנעצ ,ןּפַאטוצנָא טנעה יד טימ ,טנעָאנ ױזַא ןעמוקעגסיוא םיא זיא
 ןפָאלעג זיא רע .ןעמוקעגקירוצ זיא ץלַא ןוא -- ןטלעוו עטייוו ןיא ענענירעגסיוא

 ךיז ןבָאה סע .גוצ ןקידנפיולנָא םוצ ּפערט יד ּפָארַא ,עיצנַאטס-ייוװבָאס רעד וצ

 ַא וצ ןפָאלעגוצ זיא רע .ןריט עטנפעעצ יד ןופ ןשטנעמ סעּפוק ןטָאשעגסױרַא

12 



 יקסװָאנשזולד השמ

 רע ןזיא גנילצולּפ .ןײרַא טּפוטשעג םיא טָאה ןשטנעמ םָארטש ַא .ריט רעטנפעעג
 ןרעביא ץעז ַא טגנַאלרעד ןזייא ןרעווש ַא טימ םיא טלָאװ ןעמ יװ ,ןייטש ןבילבעג

 טָאה רע .טנעקעג טשינ ןוא ןעיירש טלָאװעג ,ליומ סָאד טנפעעג טָאה רע .ּפָאק

 םוצ סיורַאפ ןעגנַאגעג ריט רעטנפעעג רעד ןופ זיא סָאװ ,יורפ ַא ףיוא טקוקעג

 סָאװ טסּוװעג טשינ ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ טנעמָאמ םעד ןיא זיא רע .גנַאגסױרַא

 טּפוטשעגנײרַא ןיוש םיא טָאה ןשטנעמ םָארטש רעד ןוא םיא טימ ךיז טוט סח

 ןוא רעטצנעפ םוצ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע .טכַאמרַאפ ךיז טָאה ריט יד .גוצ ןיא

 טָאה רע .ןגיוא ענייז ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא סָאװ ,טעוליס ריא טּפַאכעגפיױא ךָאנ

 !ןוטעג יירשעג ַא תוחוכ עלַא טימ ןוא ןושל סָאד ןעמוקַאבקירוע

 ! ..,ָאלק !ן---יד -- ָאלק !ןידָאלק --

 טָאה ןעמ ,ןוטעג גיוו ַא ךיז טָאה ןשטנעמ טימ ןָאגַאװ רעטקַאּפעג-לופ רעד

 תולוק ענעמונַאב טימ סיוא ָאד טיירש סָאװ ,ןַאמ םעד וצ ּפעק יד טיירדעגסיוא

 ,רעיירש םעד טרעױדַאב ןבָאה לייט ,טלכיימשעג ןבָאה לייט .יורפ ַא ןופ ןעמָאנ םעדז

 ? ןַארַאפ עכלעזַא קינייװ ,רעטיירדעצ ַא ,רענעגושמ ַא רע זיא רשפא

 ּפָאק םעד טָאה רע .גנולדנַאה ןייז רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 ךיז טָאה חומ ןיא .ןעז רעקינייוװ סָאװ םיא לָאז ןעמ ןעלסקַא יד ןיא טערונעגנייא

 ןידָאלק זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יוװ :ןעקנַאדעג טימ םערוטש ַא ןביוהעגפיוא םיא

 ַא ןיא ץעגרע רָאג ךָאד זיא יז ,ןייז טשינ ךָאד ןעק סע .עקירעמַא ןיא ָאד זיא

 טייצ רָאי ןעצ רעביא .טשינ ןיוש יז טבעל רשפא .טלעװ רעד ןופ לקניוו ןטייוו

 .ןעזעג טשינ ךָאד יז רע טָאז

 ןיא ָאד ןיא ןידָאלק :זדלַאה ןיא ןקיטש ןעמונעג םיא טָאה דיירפ עדליוו ַא

 רע טגָארט ןרָאי ליפ ױזַא .גנוניווװו ןייז ןופ טנעָאנ זיא יז זַא ,ךעלגעמ .,קרָאיזוינ

 .ןעמָאנ ריא ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,ףיוא טרעטיצ ,ריא וצ טפַאשקנעב ַא ךיז ןיא

 םיא רַאפ קיבײא ףיוא ןרָאװעג ןשָאלעגסױא ,טיוט רַאפ ןטלַאהעג ןיוש יז טָאה ר

 טָאה ץילב ַא יו .ןעזעג יז רע טָאה ,לָאמ ןייא טימ ,ָאד ןוא .טלעוו רעד רַאפ ןוא

 קידנגָאי ,עטרעמכַאיעצ ןשטנעמ ןשיווצ ,ןגיוא ענייז ןיא ןוטעג טינש ַא טכיזעג ריא

 טשינ סע זיא יצ .ןרעדנַא ןרעביא רענייא סַאג רעד וצ רעדָא ,גוצ ֹוצ גוצ ןופ ךיז

 טשרע טָא 1העש רעטצעל רעד רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעגנוקעלפטנַא יד ןופ ענייא

 -שטנעמרעביא ןַא ,עכעלטעג ַא גנוקעלּפטנַא ןַא טַאהעג רע טָאה קירוצ עלייוו ַא טימ

 ןענעז טייצ ןוא ןרָאי ,ור רעדנגיוװרַאפ ַא ןיא ןרָאװעג ןענוּפשרַאפ זיא רע ,עכעל

 רעדיװ טציא ןוא ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה טייקכעלקריו ןוא םולח ,ןענורעגסיוא
 ..ןידָאלק --- עבלעז סָאז

 טָאה ,עיצנַאטס רעטסטנעָאנ רעד וצ זיב ןפָאלעג זיא גוצ רעד סָאװ טונימ יד

 ,עשיטַאמַארד ,ןעגנוריסַאּפ ,רעדליב ,ןשינעעשעג טימ טלעוו ַא טבעלעגרעביא קרַאמ

 .עתמא ,עשילרעטסיוא ,עשיגַארט

 ךרוד ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גוצ רעד



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 .,ןייטש ןבילבעג רע זיא גנילצולּפ .גנַאגסױרַא םוצ ןּפָאלעג ןוא ,טניוו ַא יװ ריט רעד

 ַא ךָאנ ךיז טסגָאי ?וטספיול ןיהּוװ; :געװ םעד טקַאהעגּפָא םיא טלָאװ ןעמ יו

 "4! גנוצ ַא ןקעטשסורַא ריד ךָאד טעװ ןטָאש רעד ?ןטָאש ןכעלשטנעמ

 רעטסקיצפופ רעד וצ ןרָאפעגוצ ,ןַאב ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא קירוצ זיא רע

 ןפערט וצ ידכ ,טרָא ןטמיטשעגּפָא םוצ טזָאלעג ךיז ןוא סױרַא רע זיא טרָאד .סַאג

 ,גניק ןעמָאנ ןטימ ןַאמ םעד

 נא א

 רעד ןופ ןַאמ רעד טָאה --- ?רעלעה רעטסימ ,ךיילב ױזַא ריא טנעז סָאװ --
 טָאה סָאװ ?רעקיל ַא ,ידנערב א רשפא -- טגערפעג םיא עמריפ-קיטעמסָאק

 ? טריסַאּפ

 ענדָאמ ַא סעּפע --- ןעלכיימש טווּורּפעג טָאה קרַאמ -- ןייגרעביא טעוװ סע --

 ,רימ טקידלשטנַא ,טקיטעּפשרַאפ לסיב ַא ךיז בָאה ךיא .טַאהעג גנושַאררעביא

 עדייב .ןעקנַארטעג טימ ךעלזעלג ייוצ שיט םוצ טכַארבעגוצ טָאה רענלעק ַא

 ,טּפוזעג ךעלעמַאּפ ןוא רעזעלג יד ןביוהעגפיוא ןבָאה רענעמ

 ,רעלעה רעטסימ ,טפעשעג ןגעוו ןדייר וצ רעווש טנייה ךייא זיא סע ביוא --

 -ַאב עייר ַא ךָאנ טָאה עמריפ ןיימ ,לָאמ ןטייווצ ַא ףיוא ןגײלּפָא סע רימ ןענעק

 ,ףָאטש ןשימעכ םעד ןווּורּפסױא לָאמַאכָאנ ךיוא ןליוו רימ ,ןלעטש וצ ךייא ןעגנוגניד

 ןיימ ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש טשינ טנעז ריא זַא ,ןגָאז טליוו ריא --

 .טדער רע סָאװ ,טרעהעג םיוק ןוא טגערפעג קרַאמ טָאה --- ? גנודניפרעד

 ןעוועג זיא סָאװ ,טנַאה סרעלעה קרַאמ טרירַאב טכייל טָאה גניק רעטסימ

 ,שיט ןפיוא טרַאּפשעגנָא

 סע .םעד ןיא טריסערעטניארַאפ רעייז ןענעז רימ ,טרעקרַאפ ! ןיינ ,הָא ---

 ןליפַא ןעק סָאװ ,טנעמירעּפסקע רעשימעכ רענעגנולעג ַא זיא סע זַא ,סיוא טזייוו

 ףיוא -- שינעביױלרעד רעייא טימ ,ךיז טײטשרַאפ -- ןרעו טרעטיירבעגסיוא

 ,ןפייז ןוא ןעמויפרַאּפ רַאפ זיולב טשינ ,ןעלקיטרַא עשימעכ ערעדנַא

 ןוטעג קוק ַא טָאה רע .דייר ענעגייא ענייז טקַאהעגרעביא טָאה גניק רעטסימ

 טָאה רעלעה ,ןכַאמ דייר ענייז קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעז וצ ידכ ,ןרעלעה ףיוא
 .םיא וצ טדער ןעמ סָאװ טרעהעג םיוק ייס יוװ ייס טָאה רע .ןגיוושעג

 א ןענעדרַאנײא ךייא ןלעװ רימ !רעלעה רעטסימ ,סענזיב ןעניימ רימ ---

 רענייפ ַא וצ ןייגרעד טעוװ ריא .ןשטנעמ לָאצ ַא ןקיטפעשַאב ,עירָאטַארָאבַאל

 .ערעירַאק

 טרעמַאהעג םיא ןבָאה חומ ןיא .טּפַאכעגפיױא רעטרעװ קינייו טָאה קרַאמ

 ענייז רַאפ טבעוװושעג טָאה ןידָאלק ןופ טלַאטשעג סָאד .סרעפטנע ןוא סעגַארפ

 טלַאטשעג סָאד ןרעביפוצסיוא ידכ ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ עגר ַא ףיוא טָאה רע .ןגיוא
 .איורפ רענייש רעד ןופ

 ...!ןידָאלק ---

15 



 יקסוװָאנשזולד השמ

 רעייא .טוג טשינ טליפ ריא זַא ,עז ךיא ? רעלעה רעטסימ ,ריא טגָאז סָאװ --

 ריא ?רעסַאװ זָאלג ַא רשפא .ןרעטיצ ןּפיל ערעייא ,ךיילב ךעלקערש זיא טכיזעג

 ! םייהַא ןריפּפָא ךייא ךיא לעװ ,טליוו

 רימ -- לוק ליטש ַא טימ טגָאזעג קרַאמ טָאה -- טכערעג טנעז ריא --

 ריא .ריפסיוא ןייק וצ טשינ ןוא ךַאמּפָא םוש ןייק וצ ןייגרעד טשינ טגייה ןלעוו

 ,טקַארטנָאק ַא ןביירשוצרעטנוא טיירג טשינ ייס יוװ ייס ךָאד טנעז

 .ןופרעד טייו טשינ ןענעז רימ ---

 !גניק רעטסימ ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעמיטשַאב רימָאל ---

 ? ריא טליוו ןעוו ,טוג --

 ? טוג ,םורַא געט יירד ןיא ןייז לָאז ? ןעוו ---

 סָאװ ,ןטייהלצנייא עלַא ןבעגרעביא טלָאמעד ךייא ןלעוװ רימ .ײטשַאב ךיא --

 -ךַאפ ,ןדירפוצ ןייז טעװ ריא זַא ,ביולג ךיא ןוא ןטלַאהטנַא ףרַאד טקַארטנָאק רעד

 ריא ,ביילג ךיא .ןוורּפסױא טשרעוצ ץלַא ןזומ רימ ,רעלעה דעטסימ ,ךיז טייטש

 םישדח עכעלטע רַאפ סעירָאטַארָאבַאל ערעזדנוא ןיא ןטעברַא ןעמוק ןפרַאד טעוו

 ריא טנעז ,ןַאד ,ןזייו סעלומרָאפ ערעייא יװ ,ןבעגנייא ךיז לָאז סע ביוא ,טייצ
 ..לימ רעייז זיא סָאד ,רעקימעכ רעכיירגלָאפרעד ַא

 -סיוא ָאד טָאה גניק רעטסימ רעד סָאװ ,טרעהעגנייא ךיז טָאה רעלשה קרַאמ

 ,ידָאלק ;טניוו-לבּריוװ ַא יו טיירדעג ץלַא ךיז טָאה םיא ייב חומ ןיא .טדערעג

 ק עכעלרעדנווו ַא םיִא רַאפ טייטש טָא ,טלעג ,עלומרָאפ עשימעכ ַא ,סעסקוס ַא

 ןפיוק וצ טריסערעטניארַאפ תמא ןַא ףיוא זיא עמריפ יד זַא ,סיוא טזייוו .ערעיר
 ,גנודניפרעד ןייז

 ,טכַארטרַאפ טנייה ליפוצ עלעסיב ַא ןיוש זיא רע זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע

 עגנַאל ןיוש .טײקכַאװש ןייק ןזייוסיױרַא טשינ רָאט ןעמ ,ןטלַאה ךיז ףרַאד ןעמ

 -ידנעטשרַאפ ןופ טעברַא ערעווש ַא עמריפ רעד ןוא םיא ןשיווצ ןָא טייג םישדח-

 -ַאכעמ םעד ןיא ןוטעג יירד ַא סעּפע ךיז טָאה ,וצרעד ןעמוקעג סע זיא םיוק .גנוק
 .טנגעגַאב קילעפוצ טנייה טָאה רע סָאװ ,יורפ רענעי בילוצ םזינ

 טגָאזעג קרַאמ טָאה -- ןגַאלשרָאפ ערעייא ןופ ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ---

 ןענעק ךיוא ךייא לעװ ךיא .ןדייררעביא ץלַא רימ ןלעוװ םורַא געט יירד ןיא --

 ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא עירָאטַארָאבַאל ןיא ןייגרעביא ןגעוו רעפטנע ןַא ןבעג

 רעטסימ טָאה --- ןדירפוצ ןייז ךייא טימ טעוװ עמריפ ןיימ זַא ,ביילג ךיא --
 ןעמענטימ ךייא ךיא ןעק -- לזעלג ןייז ןיפ ּפוז ןטצעל םעד קידנבעג ,טגָאזעג גניק
 טזומ ריא ?גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא רשפא ןרָאפ רימ ?ליבָאמָאטיױא ןיימ ןיא

 ריא ,גנוטלַאה רעשיעוורענ רעייא רַאפ ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא ,ןעורסיוא ךיז
 ?רימ .טימ טרָאפ

 ,ןריצַאּפש וצ צ ביל בָאה ךיא ,רעטעװ ךעלרעדנווו ַא טנייה זיא סע ,קנַאד ַא -- |

 2 .גניק רטטסימ ,ךייא קנַאד ךיא ,טפול רעד ףיוא ןטלעז ןיב ךיא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 י"נוזַאב ַא ןיא קעװַא זיא רעדעי .טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה רענעמ עדייב

 .געוו ןרעד |

 רעד ףיוא ןבולק-טכַאנ ןוא רעזייה-עפַאק יד .ןלַאפעגוצ ןיוש זיא טנוװא רעד

 -ניײרַא יד ייב .רעטכיל טימ ןדנוצעגנָא ןרָאװעג ןענעז סָאג רעטסקיצפופ ןוא ייווצ

 'ןוא טסעג ןעמענוצפיוא טיירגעג ךיז ןעמרָאפינוא ןיא *סנעמרָאד ,/ יד ןבָאה גנעג

 'ןלצוװ סָאװ ,ןעלכיימש עטרעווילגרַאפ ןגעלעג ןענעז רעמינּפ ערעייז ףיוא .רעכוזאב

 רךעגנַאגעג זיא רעלעה קרַאמ .טסעג יד רַאפ ךיז ןגיינרַאפ םייכ ןעמערַאװרעד ךיז

 ?ףייוו וצ ןייג וצ םייהַא טסולגעג טשינ םיא ךיז טָאה סע .טירט עכעלעמַאּפ טימ

 טָאה רע .קיבייא ןעִיצ ךיז לָאז רעטציא ריצַאּפש רעד טלָאװעג טָאה רע .דניק ןוא

 .ןעגנובעלרעביא ןופ םערוטש םעד טימ ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ןיילַא ןייז טלָאװעג

 טָאװ ,יורפ ַא ןופ טכיזעג ןדעי ןיא טקוקעגנייא ףרַאש ךיז רע טָאה וויטקניטטניא

 טכיזעג עלופ סָאד ,טכיזעג סנידָאלק טכוזעג טָאה רע .געוו ןפיוא טנגעגאב טָאה רע

 .קירוצ העש ַא טימ ןעזעג ךיוא יז וע טאה ױזַא .טקַאהעגסיױא רָאמראמ ןופ יו

 ,גנַארדעג ייוובָאס םעד ןיא ,טייקלענש רעקיצילב רעד ןיא

 ןופ זיא ,קירוצ העש ַא טימ טשרע ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ ,גנומיטש עטוג יד

 "ןצנַאט ,ךעלקילג ןייז טפרַאדעג ךָאד רע טָאה ךעלטנגייא .ןדנּווװשרַאפ ןצנַאגניא םיא

 טלַאה סָאװ ,םולח ןייז ןרעו טכעלקריוװרַאפ םייב טלַאה סע :החמש רַאפ סַאג ןיא

 טשינ ,טלעג ןענידרַאפ -- עקירעמַא ןיא זיא רע סָאװ ,ןרָאי עלַא ןעגנַאפעג טי

 סָאד טעװ רע זַא ,טביולגעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .םענעי ףיוא ןזיוועגנָא ןייז

  טָאה גניק יװ ,גלָאפרעד ַא ןרעוװ לָאז סע ייברעד טלַאה טָא ןוא ןכיירגרעד ןעגעק

 ַא ןפַאש ךיז חומ ןוא טנעה ענעגייא יד טימ ןעק שטנעמ רעדעי טשינ .טגָאזעג

 .ַא רע טליפ ,ייברעד טלַאה סע ןעוו .רָאפ טציא םיא טייטש סָאװ ַאזַא ,ערעירַאק

 .ךיז םורָא טייקטסוּפ

 ןוא ןיה ןפרָאװעג טנייה םיא טלָאװ טפַאױק ערעכעה ַא יו סיוא טעז סע

 רעדינ רעד ןיא טייקכיוה-גרַאב ַא ןופ רעדָא ,ןרעדנַא םוצ לּפַאטש ןייא ןופ ,קירוצ

 -עגַאב רעכיז ךָאד יז רע טצװ ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא ןידָאלק ביוא .טרעקרַאפ ןוא

 ..רָאי ַא ןיא ,םורַא שדוח ַא ןיא ,ןגרָאמ ןריסַאּפ סע טעוװו טנייה טשינ ביוא .ןענעג

 ןייז .ןריולרַאפ יינספיוא ךָאד רע זיא טלָאמעד .טָאטש יד ןרעטשינסיוא טעװ רע

  ןייז ןופ טנעמַאדנופ רעד .ןבָארגעגרעטנוא ןרעו טעוװ ןבעל-ןעילימַאפ קיטציא

 ?ערעירַאק ,טלעג ןפלעה םיא טעװ סָאװ .ןלַאפנייא טעוװ ץנעטסיזקע

 'ןיא טייג סָאװ ,סובָאטױא ןַא ןיא טצעזעגנײרַא ךיז רע טָאה ייוודָארב ףיוא |

  טליפעג ןוא לקניוו ַא ןיא טקוררַאפ ךיז טָאה רע .גנוניווװ ןייז ןופ גנוטכיר רעד

  טלַא לָאמ ןייא טימ טלָאװ רע יו ױזַא ,רעּפרעק ןיא טייקדימ עקירעפעלש ַא

 .םיא ןקירד ןוא סעציילּפ ענייז ףיוא ףױרַא ןענעז ןרָאי קילדנעצ עכעלטע .ןרָאװעג

 רע טָאה -- טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןפָאלשניא רעטציא ױזַא ןעק רע ןעוו .ּפָארַא

 'ךעוו ,ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא ןפָאלשעגניײא זיא לגעמה'ינוח יוװ ױזַא -- טּכַארטעג
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ירַאפ ןוא ןַאמ ןכעלרעדנווװװ םענעי ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ףושיכ ַא ךרוד ןעק רע
 ..ןעמוקעג טלָאװ רוד רערעדנַא ןַא ,ןבעל ןקיטציא ןייז ןפָאלש

 רעד ,טגנערטשעגנָא-שיעוורענ ןוא ךַאװ ןעוועג ןענעז םיא ןיא םירבא עלַא

 ,ךיז טגָאז סע ּוװ ,רפס ןטלַא ןַא ןיא טנרעלעג לָאמַא םיא טימ טָאה רענייז עטַאט

 סנּפָארט ןלַאפנײרַא ןזומ ,ןבעגעג ןשטנעמ םעד טרעוװ סָאװ ,דיירפ רעדעי ןיא זַא

 יװ טוג ױזַא .רעיורט ןָא דַײרּפ ןייק ןייז טשינ טלעו רעד ףיוא ןעק סע .רעיורט

 ,ןייז טשינ ױזַא לָאז סע ןעוו .דיירפ טכַארבעגסױרַא טרעו רעיורט רעדעי ךרוד

 ,דיירפ ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןצַאשוצּפָא טושּפ טסּוװעג טשינ שטנעמ רעד טלָאװ

 דיירפ טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע :ןפָארטעג ױזַא טנייה סע טָאה ,םיא טימ ךיוא

 ,םעד וצ טריפעג טלָאװ טנַאה ַא יװ סע זיא ןעמוקעג .רעִיורט ןוא

 ,ןעקנַאדעג עקידנפיול .יד ןעמיוצ וצ טימַאב ךיז טָאה רעלעה קרַאמ לפיוו

 -ליב ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעקרַאטש ןוא רעמ .ץלַא ,ךיז ןיא טײקכַאװ יד ןּפמעטּפָא

 רעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ,רעטרע ןוא ןשטנעמ ,ןשינעעשעג ןוא רעד

 -קירוצ זיא טייקטייוו יד .ןזיװַאב-קירוצ טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ יורפ
 | ,ףיוא ךיז ןעלקיוו ןרָאי ענעי ןופ רעדליב יד .ןעמוקעג

 ..דיירפ רעדעי ןיא .רעיורט סנּפָארט ָאד ןענעז דיירפ רעדעי ןיא
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 לטיּפַאק רעטייווצ

 םײה עליטש א

 לעשַאר טָאה החּפשמ רעניילק רעד ןופ גנוניוו רעד ןי

 ,טױרבטנװָא רַאפ שיט םעד טיירגעג רעלעה

 טײרּפשעג ךיז ןבָאה םילכאמ יד ןופ תוחיר עקַאמשעג יד

 זיא רעמיצזייּפש םעניא שיט ןפיוא .גנוניוו רעד רעביא

 טָאה שיט ןטימ ןיא .יירד רַאפ רישעג טלעטשעצ ןעוועג

 ןביוהעגסיורַא ךיז קינָאזַאװ םעניילק םענרעבליז ַא ןופ
 .ןעמולב עקידעבעל לטעקוב רעטרילָאק ַא

 םענעדייז ַא ןיא טדיילקעג ןעוועג זיא ,לעשַאר ,יורפ עקיסקּוװעג-קירעדינ יד

 יורפ עניילק יד .רעּפרעק ןטיובעג ןייפ ריא טליהעג טָאה סָאװ ,רַאוינעּפ ןגנַאל

 .ךיק רעד וצ קירוצ ןוא שיט םורַא ,רעמיצ:זייּפש םוצ ךיק ןופ טרעטַאלפעג טָאה

 ץיה רעד בילוצ טייקטיור רעכעליירפ ַא טימ טמַאלפעג טָאה סריא טכיזעג סָאד

 טמעקרַאפ קידמערוט עריא רָאה יד .טעברַא-בוטש רעד טימ טייקנענָאטרַאפ ןוא

 ןעוועג זיא םינּפ ריא .טייקנטָאש רעקידנעילַאװכ רענעדייז ַא ןיא ןביוהעג ךיז ןבָאה

 -עגוצ ריא טָאה זָאנ ענעסיררַאפ עניילק ריא .ןח-ןעיורפ טימ לופ ,קידנצייר ,ןייש

 -- עריא ןגיוא יד .ןעזסיוא ןשירעגנויליווו ַא ןופ טייקידװעליּפש עטרַאצ ַא ןבעג

 טוט סע סָאװ ,םעלַא רַאפ גנושטנעב טימ ןסָאגעגנָא ןעוועג ןענעז ,עיולב-ךעליורג

 / .,זיוה ןיא ריא םורַא ךיז

 עקיצנייא סָאד ,עלעדיימ ַא ןסעזעג זיא רעמיצ-םַאנּפױא םעד ןופ ןטימ ןיא

 -עגנָא ףרַאש ןעוועג ןענעז ןגיוא עיולב עפיט עריא ןוא סרעלעה יד ןופ לרעטכעט

 עשרעדניק ַא ןעגנַאגעגנָא טציא זיא סע ּוװ ,טַארַאּפַא-עיזיוועלעט םעד וצ טלעטש

 | ."עקזייה עטפושיכרַאפ יד; :ןעמָאנ ןטימ ליּפש

 -ירעמַא עטנַאקַאב ןופ ןעגנונעכייצ :רעדליב ןעגנאהעג ןענעז טנעוו יד ףיוא

 רעדליב-ליוא עכעלטע ,רעטסיימ ןטמירַאב ַא ןופ טפַאשדנַאל ַא .רעלָאמ רענַאק

 טנַאװ ןייא ייב ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןּפיט ,ןדִיי ןופ ּפעק : ןוויטָאמ עשידִיי טימ
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ענרעדעל טימ םירפס ןעייר ןעזעגסױרַא ךיז קנַאש-רעכיב רעסיורג ַא ןופ ןבָאה

 ייב ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא רעכיב לָאצ עסיורג ַא ןוא ןתוינשמ ,ך"נת ,סנקור

 סעצילָאּפ ףיוא ּוװ ,ןריט ענרעזעלג טימ לקנעש ַא ןענַאטשעג זיא טנַאװ רעטייווצ ַא

 עלעשיט ַא ןבענרעד .םיצפח עשידִיי עטצינשעג ,ענרעבליז טלעטשעצ ןעוועג ןענעז

 -סיוא ןעוועג זיא גנוניוװו עצנַאג יד ,ּפָאק-זדנָארב ַא :טעברַא-רוטּפלוקס ַא טימ

 ,גנולעטשנייא רעשינַאמרַאה-שיטעטסע ןוא קַאמשעג ַא טימ טַאטשעג

 ךיז טָאה םיִנּפ ריא ףיוא .רעגייז ןפיוא ןוטעג קוק ַא טָאה יורפ עגנוי יד
 | ,טייקיורמוא ןופ ןטָאש ַא טגיילעג

 "עגכיילג סעּפע טָאה יז .לדנָאזַאװ םעד ןיא םולב ַא טכיילגעגסיוא טָאה יז

 םעד ,עיזיוועלעט רעד ןיא קילב ַא טּפַאכעג טָאה יז .בוטש ןופ לקניוו ַא ןיא טלעטש

 טָאה עלעדיימ סָאד ,לקעב ַא ןיא שוק ַא ןוא רָאה יד רעביא טעלג ַא ןבעגעג דניק

 רָצד ףיוא ןוטעג םורב ַא ךעלזייב ,לטנעה סָאד ןוטעג ףרָאװ ַא קידלודעגמוא

 רעד ןיא טנגעגַאב ןיסעצנירּפ יד ןעוו ,ןטימניא ריא טרעטש ענעי סָאװ ,רעטומ

 ןעמונעגפיוא ןוא טלכיימשעג טָאה רעטומ יד .ץנירּפ םעד עקזייה רעטפושיכיוַאפ

 ,דיירפ רעקידנריר ַא טימ דניק טבילעג ריא ןופ םורב ןקידלודעגמוא זנעד

 רע -- טכַאױטעג יז טָאה -- םייה רעד ןיא ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה קרַאמ

 קירוצ ירפ ןייז טלָאזעג טָאה רע .טקַארטנָאק ַא ןביירשרעטנוא זיוה ןופ קעװַא זיא
 ,ןפורּפָא טפרַאדעג שטָאכ טָאה רע .טשינ םיא טעז ןעמ ןוא

 יז ןעוו ,ביל טָאה קרַאמ .ןָאטרעביא ךיז רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןײרַא זיא יז

 ןייש ַא ןיא ,טסַאג וצ ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ,טדיילקעג טיורב-טנווָא םייב זיא
 .ךעלרעייפ ןעזסיוא ריא ןכַאמ לָאז סָאװ ,דיילק ןיא םולב ַא וליפַא ,דיילק

 -גיײרַא ,טלעטשעגּפָא ךיז לגיּפש-ריט ַא ייב ,רָאוינעּפ םעד ןָאטעגסיוא טָאה יז

 -םייר יד .טייקנייש רעלופ ריא ןיא ןעזעג ךיז טָאה יז .טלַאטשעג ריא ןיא טקוקעג

 ,סמערָא ןוא זדלַאה ריא ןופ טײקזעיצַארג יד ,רעדילג ענעסָאגעגנָא עריא ןופ טייק

 ןײלַא טָאה יז .טײקטקָאטעג רעשינָאמרַאה ַא ןיא לגיּפש ןיא טנכייצעג ךיז ןנָאה

 ןבעלבייוו ןעקנָאשעג ריא טָאה טָאג סָאװ םעד ןופ ,טייקגנוי ריא ןופ טלכיימשעג

 'טָאה יז .לגיּפש ןיא ןעגנוגעווַאב עריא ןגיווועג ,טצַאשעג טָאה יז .טייקנייש ,ץייר

 יז .טיױה ריא ןופ טײקטַאלג עטרַאצ יד ,זדלַאה ןופ גייב ןדעי טפושיכעגסיױרַא

 ןענעז ךיק ןיא םילכאמ יד .ןעמוקנָא עגר עדעי ףרַאד ןַאמ רעד זַא ,ןסעגרַאפ טָאה
 ןטרָאד זיא דניק סָאד .קירעגנוה ןענעז דניק סָאד ןוא יז ,קיטרַאּפ גנַאל ןופ ןיוש
 לגיּפש םעד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה יז .ןסעגרַאפ ץלַא ןיא טָאה יז .רעמיצ ןיא ןיילַא
 ,טייקירעגיינ עכעלבייוו רעמ סָאװ ,ץייר רעמ סָאװ םיא ןופ טפושיכעגסױרַא ןוא

 --נייא ,טלכיימשעגקירוצ .ןזירּפַאק עריא וצ קידלודעג ןעוועג זיא לגיּפש רעד

 .טייקירעגיינ רעמיטניא ריא ןיא יורפ רעגנוי רעד ןופ טייקנייש יד ךיז ןיא ןטלַאהעג

 'טָאה ,גנורעדנוװַאבטסבלעז ןופ סונעג םעד טימ טקיטעזעגנָא ךיז טָאה יז ןעוו
 ריא ודלַאה םוצ זיב סע טלּפענקרַאפ ,דיילק קיטכיצ ַא ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורַא יז
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 דלעפ ייא מין ַא יװ

 טייקיורמוא יד ןוא רעגייז ןפיוא ןוטעג קוק ַא רעדיוו טָאה יז ,דניק םוצ קירוצ ןיירַא

 | ,טימעג םעניא רעפיט ןסעגעגנייא ריא ךיז טָאה
 רעד --- ,דניק םוצ טגָאזעג יז טָאה -- ,עלעטיג ,ןסע ןבעג ריד לע ךיא --

 ןטרַאװ טשינ טספרַאד וד .טקיטעּפשרַאפ טנייה ךיז טָאה עטַאט

 יד .עיזיועלעט רעד ןופ ןייגוצקעװַא טסולגעג טשינ ךיז טָאה דניק םעד

 ,ןסעזעג זיא עלעדיימ סָאד ּוװ ,טרָא םעד וצ ןסע טכַארבעגוצ טָאה עמַאמ

 ,דניק ןיימ ,סע --

 | .רעגיײזַא טכַא דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע

 וצ ךיז טייהניווועג ןייז טשינ ךָאד זיא סע ?ןקרַאמ טימ טריסאּפ טָאה סָאװ

 טשינ ןעק סע ?ןרָאפעגרעביא םיא טָאה ליבָאמָאטױא ןַא רשפא ? ןקיטעּפשרַאפ

 -רַאפ ליפ ױזַא !למיה ןיא טָאג ,דרָאמ ַא רשפא ,קיטכיזרָאפ רעייז זיא קרַאמ ! ןייז

 געט עכעלטע טימ טשרע טָא .סַאג ןטימ ןיא ןעגנַאגַאב טנייה ךָאד ןרעוו סנכערב

 רעד ןיא ,גנוניוו ריא ןופ קָאלב ַא ןצנַאגניא ,טייו טשינ ָאד ןעמ טָאה קירוצ

 !סענַאגילוכ עגנוי ליפ ױזַא ,ןשטנעמ ַא ןסָאשרעד ,סַאג רעטסקיצניינ ןוא ריפי

 -עיזיועלעט םעניא .קַאמשעג ןָא ןוא ךעלעמַאּפ ,ןסעגעג טָאה דניק סָאד

 רעד ןופ ןשטנעמ עטעשויעצ טימ עמַארד ַא טליּפשעגּפָא טציא ךיז טָאה לעטשעג

 צעטכעלש ןוא עזייב ,ספירעש ,ןטידנַאב ,דרעפ עטעוועקירבעצ :טסעװ רעדליוו

 לעשַאר .דליוו-שהיח ןוא ןסיברַאפ ,זייב ךיז ןגָאלשעג ,ןסָאשעג טָאה ןעמ .ןשטנעמ

 "עג טשינ טָאה עלעדיימ סָאד .טַארַאּפַא םענופ טכיל יד ןכַאמרַאפ טלָאװעג טָאה

 .טריפעגסיוא ןוא ךיז טרעּפמַאעג ,טזָאל

 ,ןפָאלש דניק סָאד טגיילעג טָאה לעשַאר .העש עבלַאה ַא ןפָאלעגּפָא זיא רעדיוו

 טרעהעג טָאה יז ,ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז יז טָאה גנילצולּפ ? טנייה ןקרַאמ טימ זיא סָאוװ

 טָאה קרַאמ ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה טירט .זיוה ןיא רָאטיײװעלע ןופ ּפירקס ַא

 .ריט יד טנפעלעג

 רָאנ עז ,טריסַאּפ טָאה סָאװ -- ןוטעג יירשעג ַא לעשַאר טָאה -- !קרַאמ --

 ּ! קרַאמ .טסיב וד ךיילב יוו

 רעטקידלושרַאפ ַא יו ליטש טגָאזעג רע טָאה --- לעשַאר ,רימ קידלושטנַא --
 ?ןיוש טּפָאלש דניק סָאד .טקיטעּפשרַאפ ךיז בָאה ךיא ---

 -ןָאלבעג ןבָאה ןּפיל עריא .ּפָאק ןייז ןעמונעגמורַא סמערָא עריא טימ טָאה יז

 :טעשטּפעשעג טָאה יז ,ןקַאב ענייז רעביא טעשזדי

 בָאה ךיא ?ןפָארטעג טשינרָאג ריד טָאה סע ?טײרלָא טסיב וד ,קרַאמ ---

 סיוא טסעז .ןעמוקעגמיײהַא טסיב וד טָאג קנַאד ַא .ריד ןגעוו טרעלקעגרעביא ױזַא

 ענייד גנודניפרעד יד ?עמריפ רעד טימ גנונעדרָא ןיא טשינ סעּפע ,דימ ײזַא

 | ?טשינ גיוט

 סע .טקַארטנָאק ַא ןבעג וצ רימ ןעײטשַאב ייז ,טרעקרַאפ !לעשַאר ,ןיינ ---

 רעד רעד ןופ ןדירפוצ רעייז ןענעז ייז !גלָאפרעד ,םוטכייר רָאפ זדנוא טייטש

 !ןטעברַא עירָאטַארָאבַאל רעייז ןיא ןייגרעביא ןפרַאד לעװ ךיא .גנודניפ
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 -מוא ױזַא וטסיב סָאװ !רַאברעדנּוװ ךָאד זיא סע !קרַאמ ,טוג ךָאד זיא ---

 ָז דנַאטשוצ ןטיירטשעצ ַאזַא ןיא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךיד ךָאנ בָאה ךיא ? קַיור
 !שיט םוצ םוק ,קירעגנוה רעייז יאדוװַא טסיב וד

 לעװ ךיא .ןקידלושטנַא רימ טסעוװ ,לעשַאר ,קירעגנוה טשינ ןיב ךיא ---
 .ןסע ןענעק טשינ טנייה

 ?רעטקָאד ַא ןפור רשפא !וצ ךיז גייל !ענדָאמ טנייה סעּפע טסיב !קרַאמ ---

 !טפול רעד ףיוא טנייה גנַאל-וצ ןעוועג טסיב

 ןייק טשינ ףרַאד ךיא .דימ זיולב ,טשינרָאג !לעשַאר ,טשינרָאג זיא סע --

 .רעטקָאד

 טשינ יז זיא -+ טייקדימ ןייק ףיוא טשינ לָאמנייק ךיז טסגָאלקַאב וד --

 יזַא ןייז וצ רוטַאנ ןייד טשינ זיא סע .טריסַאּפ טָאה סעּפע -- ןענַאטשעגּפָא

 !ןגָארטעצ

 ןגָאז :ףמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיא םיא ייב חומ ןיא .ןגיושעג טָאה רע --

 ,ןגייוושרַאפ רע לָאז ? ןגייוושרַאפ רעדָא ,ןפָארטעג טנייה טָאה רע ןעמעוו ןלעשַאר

 טַאלג ןעמעננָא טשינ טעװ יז .קירעגיינ ,גולק זיא יז .ןסיוורעד ןיוש ךיז יז טעװ

 ,ןגָאז רעסעב .רעפטנע ןַא ױזַא

 ,םילכאמ יד טכַארבעגנײרַא טָאה לעשַאר ,שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה רע

 ַא טילגעג טָאה ןגיוא עכעליולב עריא ןיא .טכָאקעגרעביא ןעוועג ןיוש זיא ץלַא

 טלעטשעגנא רדסכ ןעוועג ןענעז ןגיוא יד .קערש טימ ןעמַאזוצ ,טייקירעגיינ

 ,ןַאמ ריא ףיוא
 טדערעג רע טָאה -- ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא טנגעגַאב קילעפוצ טנייה בָאה ךיא --

 .ןעזעג טשינ רָאי ןעצ דלַאב --- ךעלעמַאּפ

 ? טנגעגַאב קילעפוצ ---
 : ,ייובָאס ןיא ---

 ףעניילק ַא זיא סע ,ךָאד טסייו וד .קרַאמ ,טרעדורעצ ױזַא וטסיב סָאװ ---

 .ןגָארטעצ ױזַא ןייז ןעמ ףרַאד ןטנַאקַאב ַא ןעגעוו .ךיז ןפערט ןשטנעמ ,טלעוו

 רעוו :בייו רעד ףיוא ןוטעג קוק ַא ,טיורב לקיטש ַא ןכָארבעגּפָא טָאה רע

 ? ןידָאלק רעדָא לעשַאר -- קנַאדעג ַא ןפָאלעגכרודַא םיא זיא ,רענעש זיו

 ךוטעג רעטיצ ַא לסיב ַא טָאה עמיטש ןייז --- ערעייט ,רעטנַאקַאב ַא טשינ --

 ,ןידָאלק ,ריא ןגעוו טלייצרעד לָאמַא ריד ,ךיז טכַאד ,בָאה ךיא .עטנַאקַאב ַא --

 יןעוועג סָאד זיא ץענערג רעשינַאּפש רעד יינ
 -עגנָא עזַאװ ַא ןופ טָאה יז .ּפוז רעלעט ַא םיא ןסיגנָא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז

 ךיילג ןוא ,טײקסַאלב ַא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה טכיזעג ריא ףיוא .לפעל ַא טימ טּפעש

 ּפוז רעלעט רעד .טיור ןוא ךיילב ןופ ליּפש-ןרילַאק ןטכייל ַא וצ ןעגנַאגעגרעביא

 ןרעביא לסיב ַא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה סע ןוא ןוטעג רעטיצ ַא טָאה טנַאה ריא ןיא

 .ןעלכיימש טווורּפעג טָאה יז .ךוטשיט ןסייוו

 ?וטסגָאז ,ןעמָאנ ריא זיא יװ ---
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 .טייקיטומ ריא ןגעוו טלייצרעד טַאהעג ריד בָאה ךיא .רעשזרעב ןידָאלק ---

 טשינ טבעל יז זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,יורפ ענייש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא יז

 "צולפ טסלָאװ וד יו ױזַא זיא סע .טנגעגַאב טנייה רָאג יז ךיא בָאה טָא ןוא ,רעמ

 .טלעוו רענעי ןופ ןעמעוו ןפָארטעג גניל

 ? רעמ טשינ טבעל יז זַא ,טניימעג וטסָאה סָאװרַאפ --|
 ,טלייצרעד רימ ןבָאה ,טָאטש ןייא ןיא ןעוועג ריא טימ ןענעז סָאװ ןשטנעמ ---

 זיא רעשזרעב ןידָאלק .ןדנעטשמוא עכעלקערש ייב ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא יז זַא

 ,טנגעגַאב טנייה יז ךיא בָאה טָא ןוא .טכייל ױזַא ןברַאטש סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ טשינ

 לעשַאר טָאה --- ?זיוה ןיא זדנוא וצ ןדַאלעגנייא טשינ יז וטסָאה סָאװרַאפ ---

 טימ ןעגנולקעג טשינ טָאה עמיטש ריא .ןָאט ןשימייה ַא ןגָאלשנָא רעדיוו טווורפעג

 ,טיורב-טנווָא וצ ןעמענטימ טפרַאדעג יז טסָאה -- טייקשירפ רעקידנעטש רעד

 ַאזַא טימ טגָאזעג קרַאמ טָאה -- טדערעג טשינ ריא טימ ךָאד בָאה ךיא ---

 ןגייא ןייז רעו טלייצרעד סָאד זַא ,ןסעגרַאפ טלָאװ רע יוװ ,ףרּוװרָאפ ןקידרעפָאה

 טצילבעגייברַאפ טָאה טכיזעג ריא ,ןעזעג טשינ ךימ טָאה יז --- עטכישעג יד בייוו

 ,ןגיוא עניימ

 רעטכייל טָאה יז .ןגיוא סבייוו רעד ןיא טקוקעג טשינ ןוא טדערעג טָאה רע
 ןָא ןסע ןעמונעג ןוא ּפוז רעלעטה ַא ןסָאגעגנָא ךיוא ךיז טָאה יז ,טמעטָאעגּפָא

 ,טיטעּפַא
 ,וטסגָאז יו ,יורפ יד זיא סָאד זַא ,טכַאדעגסיוא זיולב ריד ךיז טָאה רשפא ---

 | ,תועט ַא ןכַאמ ךָאד ןעק שטנעמ ַא ? ןידָאלק
 -מוא ןַא סעּפע טרעהעג ָאד טלָאװ רע יװ ,ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה קרַאמ

 | .ךַאז עכעלביולג

 ןענעז סע ? ןסעגרַאפ ךיא לעוװ םינּפ ריא ,ןגיוא סנידָאלק ? תועט ַא ? סָאװ ---

  ?לעשַאר ,וטסדער סָאװ ,ןסעגרַאפ רעבָא ,רָאי ןעצ רעבירַאפ ןיוש עקַאט

 לכיימש ַא טוװורּפעג טָאה יז .יורפ ןייז טקוקעגנָא טשרע רעטציא טָאה רע

 יז ליוו יז ,ןגיוא עריא ןופ סױרַא ןעלרעּפ ןרערט זַא ,טקרעמַאב טָאה רע ןוא ןוט
 ..ןעלכיימש ,ןטלַאהניײא דלַאװעג טימ

 -קילג ןייז ךָאד טספרַאד ? ריד טימ ךיז טוט סָאװ ?לעשַאר ,וטסנייוו סָאװ ---

 טייצ רעצרוק ַא ןיא ,גלָאפרעד רעזדנוא ןגעו טלייצרעד ריד בָאה ךיא סָאװ ,ךעל

 ןגָאלשרָאפ רעכיז רימ טעוו עמריפ עיינ יד ,עלעטש ןיימ ןבעגפיוא ךיא לעוו ,םורַא
 ..ןבעל ןעמעװקַאב ַא ןבייהנָא ןלעװ רימ .טלעג עמוס עסיורג ַא

 ןסיג סָאװ עדַאיל ַא ,ןעיורפ ךָאד טסייוו ,ױזַא טַאלג !קרַאמ ,טשינ ןייוו ךיא ---
 ןגָאי ךיז וטספרַאד סָאװ .םוטכייר ןגעוו טשינ טכַארט .ןגיוא ערעייז ןופ ןרערט ךיז

 ? גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ךָאנ

 ,רעבָא --- ,טגָאזעג רעטמעשרַאפ ַא רע טָאה -- ,לסיב ַא ביירטרעביא ךיא --
 ןעוו .רעכיז ךיא ןיב טיפָארּפ ןקיזיר ַא ןעגנערבניירַא ייז טעװ גנודניפרעד ןיימ זַא

 תמא ןַא ףױא ךיא טלָאװ ,עירָאטַארָאבַאל ַא ןענעדרָאנײא ןיילַא רימ ןעק ךיא
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 גלָאפרעד :ןפָארטעגפיונוצ טנייה סָאד ךיז טָאה ץלַא יו רעבָא .ןרעוו ךייר טנעקעג-

 ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא יז .ןידָאלק --- ןוא-

 עריא ןיא יו ,ןעזעג טָאה רע ,ןלעשַאר ףיוא קוק ַא ןבעגעג רעדיוו טָאה רע
 .ןרערט ןזיוװַאב ךיז רעדיוו ןבָאה ןגיוא

 רעמ לע ךיא .,ןידָאלק ןגעוו טּפַאכעגסױרַא זיולב ךיז בָאה ךיא !לעשַאר --

 ,שינעגעגַאב רעד ןופ טשַאררעביא ױזַא רָאנ ןיב ךיא .ןענָאמרעד טשינ ןעמָאנ ריא

 רעטכָאט ַא .עשידִיי ןייק טשינ וליפַא ךָאד זיא יז ,ןשרעהַאב טשינ ךיז ןעק ךיא זַא!

 טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ,שיזיוצנַארּפ בלַאה ,שינַאּפש בלַאה. ,החּפשמ:יןקסַאב ַא ןופ

 ךיא לעװ ןגרָאמ .קרָאי-וינ ןיא ןכוז טשינ וליפַא יז לע ךיא .ןסעגרַאפ ריא ןיא;

 ,ןסעגרַאפ םעד ןיא

 ןענעז ,בייוו ןייז וצ סױרַא ָאד טגָאז רע סָאװ ,דייר יד זַא ,טכַארטעג טָאה רע

 עריא ןופ טײקיטפַאז יד טשינ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןענידָאלק טעװ רע .עשלַאפ

 ןוא ןבעגעג םיא טָאה יז סָאװ דיירפ יד ,ןגיוא ןוא ןייצ עריא ןופ ץייר םעד ,ןּפיל

 .סנייז ןבעל ןעמערָא םעד רַאפ רַאבקנַאד ריא זיא רע

 טשינרָאג לייוורעד טסָאה וד ,קרַאמ ,טכַארטרַאפ ױזַא ןייז טשינ טספרַאד ---

 טלָאװעג ךיד טָאה יז ,רעגײזַא טכַא זיב טרַאװעג ריד ףיוא טָאה עלעטיג .ןסעגעג

 ,ןפָאלש טייג יז רעדייא ןשוקי

 עג ןײלַא ךיז עגר רעד ןיא טָאה רע .ןקיטש ןעמונעג םיא טָאה זדלַאה ןיא

 ןיא רעטנָאלּפ םעד רַאפ ןעקנַאדעג ענעגייא יד רַאפ ,ןטכַארט ןייז רַאפ ןטלָאשי

 .ןײרַא ךיז טיירד רע ןכלעוי

 טרעכיוררַאּפ טָאה רע .שיט ןפיוא םילכאמ יד ןופ טכוזרַאפ םיוק ןבָאה עדייב

 ,טערַאגיס ַא

 טסעוװ -- ליטש טדערעג רע טָאה -- טנייה ןעוועג גָאט רעקיטכערּפ ַא --

 ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ךָאנ ?לעשַאר ,ןלייצרעד ריד לעוו'כ סָאװ ןביילג רימ

 ! ןפָארטעג טנייה רימ טָאה:

 רעקימַאלּפ ַא טימ ןרָאװעג ןדנוצעגנָא עגר רעד ןיא זיא םינּפ ןייש ריא
 -ַאלפ ַא ןבָאה ,טייקנסיררָאפ רעשירעגנויליוו רעד ןיא רעכעלזָאנ עריא .טייקטיור

 .סעכ ןופ קנופ ַא טילגעצ ךיז טָאה ןגיוא עריא ןיא ןוא ןוטעג רעט

 ליפ ױזַא סעּפע ?קרַאמ ,ןפָארטעג טנייה יורפ ענייש ערעדנַא ןַא רעדיוו --

 ?שינעגעגַאב עיינ יד טסייה יװ ! גָאט ןייא ןיא ןזירּפרוס:

 לוש ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא .יורפ ןייק טשינ לָאמ סָאד ,לעשַאר ,ונ ,ונ --

 בָאה ךיא יו ,רָאי ןצפופ דלַאב ןיוש ,ןדִיי ןינמ ַא טימ בירעמ-החנמ טנוװַאדעג

 ױזַא טָאג ןטעבעג טשינ וליפַא ,לוש ַא ןיא ןעוועג טשינ ןיב ןוא ,טנוװַאדעג טשינ;
 -רעדנווו ַאזַא סעּפע .ןביילג טשינ סע טסעוװ .ןוטעג טנייה סע בָאה ךיא יװ ,סייה

 ענדָאמ ַא רעבָא ,םורפ טשינ ןיב ךיא ,טסייוו וד .טשרעהַאב ךימ טָאה ור עכעל
 ,ןיב ךיא ּוװ טסּוװצג טשינ בָאה ךיא .טנפעעג רימ ךיז טָאה ץרַאה סָאד :ךַאז

 .יןיב ךיא רעוו
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יו

 "עג ריא ןיא ךיז טָאה טימעג סָאד .ענייז דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז

 טָאה רע ,עקיטכירפיוא ןענעז דייר ענייז זַא ,טליפעג טָאה יז ,ןטוג םוצ טרעטייל

 | ,לוש ַא ןיא ןעוועג ,טָאג ןטעבעג טנייה תמא ןַא ףיוא

 שילרעטסיוא ױזַא טנייה סעּפע טסיב -- ןפורעג טכייל יז טָאה -- !קרַאמ ---

 ךיא ןוא הנותח רעד ךָאנ רָאי ןביז ןיוש זיא זדנוא ייב ,ענדָאמ ױזַא ,טמיטשעג

 ,גנומיטש רעזעירעטסימ ,רעטציירעג רענדָאמ ַאזַא ןיא ןעזעג טשינ ךָאנ ךיד בָאה

 רעטכידעג רעד ןיא ןוטעג שוק ַא ריא ןוא ּפָאק ריא וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע

 זײרַא טנַאה ןופ רעגניפ יד טימ רע זיא םעדכָאנ .רָאה עריא ןיפ טייקידנעילַאװכ

 טייקטצירעג רעשירעפיטש טימ ןוא רוזירפ ריא ןופ בעוועג םענעדייז םעד ןיא

 .רָאה עטמעקרַאפ יד טרעביושעצ

 ,טלעוו רעד ןיא יורפ עטסעב יד טסיב ,לעשַאר ,לדיימ ךעלרעדנזוו ַא טסיב ---

 רע .םינּפ ןרעביא ןשוק ןעמונעג יז ןוא זדלַאה ריא ןעמונעגמורַא טָאה רע

 -טפַאשנדייל ַא טימ ייז ןיא ךיז ןגיוזעגנייא ,ןּפיל עריא ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה

 "עג יז ןוא ןקַאנ ריא רעביא ןטכָאלּפרַאפ טנעה ענייז טָאה רע .טייקיריג רעכעל

 ןדלַאה ןייז םורַא ןטכָאלפרַאפ טנעה עטעקַאנ עריא טָאה יז .רעטרעק ןייז וצ טקירד

 ,םינּפ ןייז טעלגעג ּפָאק ןופ רָאה יד טימ ןוא
 בָאה ךיא -- טעשטּפעשעג רע טָאה -- בייוו ןיימ ,עקרעפיטש עניילק ןיימ ---

 זיולב טכַארטעג ךיא בָאה ,לוש ןיא טנייה טנװַאדעג כָאה ךיא ןעוו .ביל ױזַא ךיד

 .ךייא רַאפ ןטעבעג טָאג בָאה ךיא .לרעטכעט רעזדנוא ןוא ריד ןגעוו

 טימ טנייה טָאה סע סָאװ ,םעלַא םעד רַאפ ױזַא ךיז קערש ךיא ,קרַאמ ---

 טָאג לָאז .סטכעלש םעד רַאפ ןוא סטוג םעד רַאפ ךיז קערש ךיא ,ןפָארטעג ריד

 ,ןזייב םעלַא ןופ ןצישַאב זדנוא

 ןּפיל ענייז טימ רעדיוו ךיז טָאה רע .ןקידנעדאפ טזָאלעג טשינ ריא טָאה רע

 .ליומ ןקידנקעמש םעניילק ריא ןיא ןגיוזעגנייא

 ! קרַאמ ,ּפָא זָאל ,ןקיטשרעד ךימ טסעוו --

 טימ ,ףורסױרַא ןשירעבייוו טימ ,רעמיצ ןרעביא ןעגנולקעג טָאה יירשעג ריא

 ,טפאשביל רעקירעגיינ

 -- ןוטעג גָאז ַא רע טָאה -- טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןעמ ףרַאד ןגרָאמ --

 ןעמ ןוא גניק רעטסימ םעד טימ ןפערט רעדיוו ךיז ךיא ףרַאד םורא געט יידד ןיא
 בָאה ךיא .ןקידנערַאפ ןעמ טעוװ לָאמ סָאד .טקַארטנַאק םעד ןכיירשרעטנוא טעוװ

 רעשימעכ ןיימ ןופ טרעוװ םעד סייוו ךיא .רימ דַאפ ןעגנוגנידַאב עטוג טלעטשעג

 רעסַאװ רעכעלרעדנווו ַא זיא סע ןוא קיליב ןטסָאק ןטקַארטסקע יד ,גנודניפרעד
 ,ןעגנַאלרַאפ ךיא לעװ טקַארטנָאק םעד ןביירשרעטנוא לעװ ךיא רעדייא ,ןצונַאב וצ
 ךיא לפיוו ןשטנעמ ןבעג רימ ןוא עירָאטַארָאבַאל ַא ןענעדרָאנייא רימ לָאז ןעמ זַא

 .ןבעג ןלעוו ייז .ןעמיטשַאב ןיילַא לעװ

 ןופ קידנעמַארּפָארַא טגָאזעג לעשַאר טָאה -- קרַאמ ,קיטסַאה וצ טשינ --

 לָאמנײא טימ טשינ -- ןזיּפש יד ןופ ץכעביילברעביא סָאד ןוא רישעג סָאד שיט
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 לעטש .לענש וצ טשינ ךיז גָאי .קרַאמ ,םַאזגנַאל ייג .ןרָאװעג טיובעג קרָאי-וינ זיא
 ךָאנ ןופ גנודניפרעד ַא ךָאד סע זיא ,ןעמעלַא ךָאנ .ןעגנוגנידַאב עיינ ןייק טשינ
 זיא סע ,ךָאד רעבָא ,גנודניפרעד ןייד עקַאט זיא סע .רעסַאװ עקידעקעמש ַא סעּפע
 ץלַא טסעװ ,טשינ ךיז גָאי .ןשינערעקרעביא-טלעוו ןכַאמ סָאװ ןכַאז יד ןופ טשינ
 | ,ריד ןיא ביילג ךיא ,ןכיירגרעד

 ןדייר םעד ןגעוו ןלעװ רימ ? סָאװ טסייוו !לעשַאר ,טכערעג רשפא טסיב --
 גָאט רעסיורג ַא ,ןפָאלש ןייג ןלעװ רימ ,ךעלטעּפש ןיוש זיא סע ,לָאמ רעדנַא ןַא
 ,טנייה ןעוועג

 ,ליומ םעניילק ןרעביא טשוקעג יז רעדיוװ ,טנעה יד ייב ןעמונעגנָא יז טָאה רע
 ,בייוו ןוא ןַאמ ןופ דוס ,טייקליטש ןעוועג זיא ייז םורַא .רָאה עריא טרעביושעצ

 .ןגרָאמ ףיוא ןטרַאװ ןעק רעלעט יד ןשַאװ ןוא ןעמַארּפָארַא רישעג סָאד -- |
 -פש רעשירעפיטש טימ טגָאזעג רע טָאה -- ןקיטעּפשרַאפ טשינרָאג טעוװ סע
 ,טייקידוועל

 ןרעביא ןוטעג גנולק ַא טָאה רעטכעלעג ריא ךיוא .טכַאלעצ ךיז טָאה יז
 ,דיירפ ןוא טייקטיישרַאפ טימ רעמיצ

 -קילג ןוא גנושטנעב טימ בייוו ןוא ןַאמ רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה טכַאנ יד
 -עעשעג עלַא טימ טלעוו עצנַאג יד .ןעגנולשרַאפ ייז טָאה טפַאשביל יד ,טייקילעז
 ,גנוסעגרַאפ ןיא ןעקנוזעג רעטציא יז רַאפ זיא ןדיירפ ןוא ןדייל עלַא טימ ,ןשינ
 ןופ ףייפ רעד טרעהעג ךיז טָאה רעמיצפָאלש ןופ רעטצנעפ םענעּפָא םעד ךרוד
 רעקידלגָאװ ַא ןופ ןעמורב ַא ,ןגָאװטסַאל ַא ןופ ץלירג ַא ,רוכיש ַא ןופ לדיל ַא ,טניוו
 ןקידנרוכישרַאפ םעד ךיז ןיא טמעטָאעגנייא טָאה קרַאמ .ךייט-ןָאסדָאה ןרעביא ףיש
 ןוטעג טינש ַא -- גנוסעגרַאפ רעד ןטימ ןיא םיא טָאה חומ ןיא .בייל ריא ןופ חיר
 .ןגיוא יד טקירדרַאפ רעטסעפ טָאה רע .ןידָאלק :ןעמָאנ רעד רעסעמ ַא טימ יו
 טשינ םיא ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ךיז טָאה יורפ רענעי ןופ טלַאטשעג סָאד
 .ןָאטעגּפָא

 וצ ןגיױוװַאב טשינ ךיז ןבָאה ןּפיל יד רָאנ ,ןוט עשטּפעש ַא טלָאװעג טָאה רע
 .ןעשטּפעש ןייק

 רעפיט רעד ןיא ןכַאל ןצימע טרעה רע זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע
 ןוא םיא ןופ ןעמ טכַאל סָאד ,סקיכעטש ַא ,רעטכעלעג קילױרג ַא זיא סע .טכַאנ
 -נזיורב ,רעקרַאטש טרעװ רעטכעלעג סָאד .ןעקנַאדעג עטמערוטשעצ ענייז ןופ
 ןופ דוס םעד ןיא ,טנעװ ריפ יד ןופ טייקליטש רעד ןיא ןיירַא ךיז טסייר ,רעקיד
 .,טכַאנ רעפיט רעד ןיא טכַאל רעצימע .ןדייב ייז

 ךיוא ןוא ןטוג ןיא ייז טגיװרַאפ ,טײרּפשעג ייז רעביא ךיז טָאה ףָאלש ַא
 ,..םולח ןזייב ןיא



 לטיּפַאק רעטירד

 ננוריצ עקיטולנרַאכ

 רעקיצכַא יד ןיא ,סרַאב עלעקנוט-בלַאה יד ןופ םענייא ןי

 -עג ,תולוק יד .קידלמוט ןעוועג זיא ,קרָאי-וינ ןופ ןסַאג

 קַאבַאט-עקלויל ,ריב ןופ תוחיר עפרַאש יד ןוא סרעטכעל

 .ןסיורד םעניא ןסיועגסױרַא ךיז ןבָאה ,ךיור:ןרַאגיצ ןוא

 קילדנעצ ייווצ ַא ,גָאטימכָאנ קיטנוז ַא ןעוועג זיא סע

 -נורטעג ןוא ךעלשיט ייב טצעזעגסיוא ןעוועג ןענעז רענעמ

 ןטלַאק ,סעלפוק ענעדרע עטרימרָאפ-ןדיישרַאפ ןופ ןעק

 עפיט ןיא טגיילעצ טיירב ,סרעּפרעק ערעייז .ריב ןקימיוש

 ,ןלוטש ענרעצליה

 -עיזיוועלעט ַא ןענַאטשעג לעטשעג ךיוה ַא ףיוא זיא רַאב ןופ לקניוו ַא ןיא

 ףיוא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,ליּפש-לָאבזיעב ַא ןעזעג רעטציא טָאה ןעמ ּוװ ,טַארַאּפַא

 ,קרָאי-וינ םורַא רעצעלּפ-ענערַא יד ןופ םענייא

 -עזייה טימ ןוא שטייד טדערעג ןבָאה ךעלשיט יד ייב רענעמ יד ןופ לייט ַא

 ; ןעגנַאזעג-סקלָאפ עשטייד ןוא רעדיל ,?סטַאמייה; ןעגנוזעג סעמיטש עוװָאסַאב עקיר

 -סופ ַא ףױא טליּפשעג יורפ עקיד ַא טָאה זױה-עּפַאק םעד ןופ לקניוװ ַא ןיא

 ןעועג ןענעז ,הרבח ערעגנַיי ,ערעדנַא :ןעגנַאזעג יד קידנטײלגַאב ,עינָאמרַאה

 ןבָאה ,רעדיוװ ערעדנַא ; עיזיוועלעט רעד ןיא ןָא טייג סָאװ ליּפש םעד ןיא ןוטרַאפ

 -קירוצ סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,ןַאמ ַא םענייא ןופ ןסעיינ טרעהעגסיוא לשיט ַא יב

 ןגעוו ,דיירפ-ןדָאש טימ טלייצרעד טָאה רע .דנַאלשטיײיד ןיא טיזיוו ַא ןופ ןעמוקעג

 טנייה ןבָאה עכלעוו ,רעטסעוװש ןוא רעדירב-טַאמייה יד ןופ שינעטכירפיוא רעד

 טּפיוהרעביא ,ןסנירג ײלרעלַא ןוא לפָאטרַאק ןעלגערּפ ןענעק ,ןסע וצ ץלַאמש גונעג

 ,ןטכורפ ,ןזימעג טשינ ךיוא ןלעפ סע .ץלַאמש-ריזח ןייק טשינ םענייק ןיוש טלעפ

 ןוא ךיז טיוב דנַאל סָאד .רעגנוה ןופ ןרָאי יד ןסעגרַאפ ןיוש טָאה ןעמ ,גנודיילק

 .רעקיטכעמ טרעוו
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 יקסווָאנשזולד השמ

 -ַארוה טימ ךיוא ןוא דיירפ רעמוטש טימ טרעהעגסיוא םיא טָאה םלוע רע

 ןבָאה ייז ןוא המחלמ ןופ טסנעּפשעג רעד ןוטעגּפָא ייז ןופ ךיז טָאה סע .ןעיירשעג

 ךיז טלגערּפ סָאװ ,דנַאלרעטָאפ סיורג רעייז ןופ גנועז עטייוו ַא טַאהעג רעטציא

 רעטסכעלטקניּפ רעד טימ וצ רעדיוו טייג ץלַא ןוא ,קינָאה ןוא ץלַאמש ,רעטוּפ ןיא

 ,גנונעדרָא

 ףניפ ַא טימ עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,שטייד ַא ,רעלייצרעד רעד

 זיא ןוא תומחלמ-טלעוו ייוצ יד ןשיוװצ ןרָאי יד ןיא ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא

 רעטציא טָאה ,שילגנע ןטוג ,בַאשזד ןטוג ַא טימ ,רענַאקירעמַא רענלָאּפ ַא ןרָאװעג

 טָאה רע .עקירעמַא --- םייה רעטייווצ ןייז ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ,ןלייצרעד םייב

 רע וװ ,טַאמייה ןייז וצ עיזאטנַאפ רעד ןיא ןגָארטעגרעביא ןבעל ןוא בייל טימ ךיז

 ןייז ןיא טלייצרעדרעביא טציא ןוא ןטַאנָאמ עכעלטע טכַארברַאפ טרָאד טשרע טָאה

 ןוא ?טגָאלּפעג,; ןייז טימ ןעשעג ןענעז סָאװ ,רעדנּוװ עלַא שטייד ןשירעייב

 זָאלעגסיױא ךיז טָאה ץלַא ױזַא יוװ ןוא ,גירק ןקיטציא םעד ךָאנ קלָאפ *ץלָאטש,

 ...ןטוג םוצ
 -סײגַאב יד .ריב סעלפוק ךָאנ ןוא ךָאנ טלעטשַאב טָאה לשיט םייב הרבח יד

 .עיצַאטלָאזקע רעדליו ןיא ןבירטעגנײרַא ייז טָאה רעלייצרעד םעד ןופ גנורעט

 ןבאה ,טַאמייה רעייז ןיא טיזיוו ןייק ףיוא ןעוועג טשינ רעטציא ןענעז ייז שטָאכ ןוא

 טנייז ףיוא ,רעלייצרעד םעד טימ םענייניא ןיהַא טרָאד ןגָארטעגרעביא ךיז ייז

 "ונעג ,רעדיל עשטייד ןעגנוזעג רעטציא ןבָאה ייז .עיזיוו ןייז ןוא לגילפ-עיזַאטנַאפ

 יליפַא טונימ רעד ןיא ןזָאל וצ ךיז טיירג ןעוועג ןענעז ןוא ןציוו ךיז ןלייצרעד ןעמו

 ,טַאמיײה רעטלַא רעטכבילַאב רעייז רַאפ רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא

 ,ןשטייד *רענַאקירעמַא עטצעזעג עכעלטע ןסעזעג ןענעז לשיט ןרעדנַא ןַא יינ

 טימ ןוא ךיור סגקלָאװ טזָאלעגסױרַא ,סעקלויל ערעווש ערעייז טרעכיורעג ךעלעמַאּפ

 ןענישַאמ עטסעינ ,ןטפעשעג ןוא תואלחנ ןגעו טדערעג סעמיטש עטַאז ,עכָארג

 ,סבַאשוד ןוא רעבייוו ,טפַארק רעשימָאטַא ,קינכעט

 רענַאקירעמַא רעטקַאּפעג רעלופ ַא ,ָאטָא ןעמָאנ ןטימ ,דעמיטנגייא-רַאב רעד

 יד רעסַאװ םענטומ ןיא ןשַאוװעג ,קנַאבילָאצ רעד רעטניה ןענַאטשעג זיא ,שטיייז

 ןופ ריב טּפָאצעג ,ךעלצעלּפ ענעצלַאזעג ךעלצעט ןיא ןטָאשעגנָא ,רעזעלג ,סעלפוק

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןיירַא סעלפוק עסיורג ייווצ ןיא ,ןענַארק ייווצ

 םענייניא ,ךעלשיט יד וצ ןגָארטעגוצ ךיוא רע טָאה טונימ רעיירפ ַא ןיא ןוא טנַאװ

 ,ריב ןקימיוש םעד ,רענלעק ייווצ ענייז טימ

 רע טָאה ,רעמיטנגייא-רַאב רעד ,טונימ עיירפ עצנַאג ַא טַאהעג טָאה רע ביוא

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,טסעג ענייז טימ ןגירשעגטימ ,ךעלשיט יד ייב טלעטשעגּפָא ךיז

 ןעגנוזעגטימ טָאה רע רעדָא ! *ךָאה/,, ,*ךָאה, םיוש ןטמעטַאב םעד ןופ ןּפיל יד טקעל

 ,דיל ןגיוצעצ ַא ןופ עפָארטס א

 קַאבַאט-עקלויל ןוא ןרַאגיצ יד ןופ ךיור רעטכידעג רעד ןוא ריב ןופ חיר רעד

 ,ןרעטכעלעג ,דייר עשטייד עבָארג טימ ןעמאזוצ ,זיוה-עפַאק ןיא טליונקעג ךיז טָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 שירעייב ןיילק ַא ןיא ץעגרע עמשטערק עטלַא ןַא טנַאמרעד ןוא ןציוו ,ןצּפערג

 -שטערק רעד ןיא ךיז ןזָאל רענעמ יד ןעוו ,קיטנוז ןקיטסכרַאה-קינוז ַא ןיא לטעטש

 ,דייר עבָארג ,ךעלטשרּוװ עטעפ ,ריב ןקימיוש ןטלַאק םעד ןופ ןסינעג ןײרַא עמ

 ,גָאט-ור םעד ןיא ןייג-קידייל ןופ טײקּפמעט יד ךיוא ןוא ןציוו עּפמעט ,רעדיל

 א טימ טלעטשרַאפ ןעוועג זיא ריט יד ּוװ ,רַאב םעד רעטניה רעמיצ ַא ןיא

 רעמיצ םעניא טכיל יד .יורפ ַא ןוא ןַאמ ַא ,ןשטנעמ ייווצ ןסעזעג ןענעז ,גנַאהרָאפ

 ךיור-ןטערַאגיס טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא טפול יד ,עטּפמעדעג א ןעוועג זיא

 ,םייווש ןוא םופרַאּפ

 טכיזעג ןייז .רעּפרעק ןטיובעג- טסעפ א טימ ,רעכיוה א ןעוועג זיא ןַאמ רעד

 ןכלעוו רעביא ,רעניילק ַא ןרעטש רעד .טקידנורעגסיױא ,ןסָאגעגנָא ,לופ ןעוועג זיא

 יד ,שזָאי ַא ייב יו ,רָאה עלעה ענעריושעג:ץרוק ןבױהעגסױרַא ךיז ןבָאה סע

 ,לָאטש רענעסָאגעג ַא יו ,עטלַאק ,עכעליורג ןעוועג ןענעז ןאמ םעד ייב ןגיוא

 זיא סָאװ ,טינש ַא טָאהעג רע סָאה ןרעטש םוצ ףױרַא גיוא ןטכער םעד רעביא

 רענעגיױוצעגנָא ,ךעלמורק ַא יוװ ,שיילפ ןיא טצירקעגנייא ףיט ,טיור-ךעליולב ןעוועג

 .טנַאה ַא רעביא רעדָא

 -טעפ ַא ןעוװעג זיא ,לשיט ןבלעז םעד ייב ןסעזעג זיא סָאװ ,יורפ יד

 ןריושעגרעטנוא ץרוק ,רָאה עטרעביושעצ ּפָאק ןדנָאלב ַא טימ עכיוה ַא ,עקיבייל

 ןעוועג זיא סריא טכיזעג סָאד ,עטקַאהעגרעביא יװ ןעזעגסיוא ןבָאה ןקָאל יד ןוא

 -ךעלבייוו ַא ןופ םינּפ ןופ רעדילג עטצינשעג ,טייקלעה רענעצייוו ַא טימ ,סנייש ַא

 ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןוא שיולב-ךעליורג ןעוועג ןענעז עריא ןגיוא יד .יובעג ןקידנצייר

 ןופ טײקידנעילַאװכ רעד טימ ,טכיזעג ריא ןופ טייקלעה רעד טימ שינָאמרַאה

 ,רָאה יד

 ,ליטש טדערעג ןבָאה טדייב

 יד טָאה --- סנַאה ,ןעמוקעגנָא ןיוש טסיב סָאװ ,ךעלקילג ױזַא ןיב ךיא ---

 סָאװ טסּוװעג טשינ ןיוש בָאה ךיא -- ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא ןוא טגָאזעג יורפ

 | .ןעמוקנָא ןטימ ךיז טסקיטעּפשרַאפ וד סָאװ ,ןרעלקרעביא וצ

 טָאה -- ַאמלעז עביל ןיימ ,ןטייקירעווש עסיורג טכַאמעג רימ טָאה ןעמ --

 ,ונ -- םינּפ ןלופ ןייז ףיוא טגיילעצ ךיז טָאה לכיימש רעטיירב ַא ןוא טגָאזעג רע

 ,ןסײררעדנַאנרַאפ טשינ זדנוא טעװ רענייק ןוא ןעמַאזוצ רעדיוו רימ ןענעז רעטציא

 ןוא טגָאזעג יז טָאה -- סנַאה ,ריד רַאפ ןקָארשעג ױזַא ךיז בָאה דיא ---
 -ַאפ ןעועג רימ ןענעז רָאי ףניפ רעביא -- .טנַאה עטרָאהַאב עלופ ןייז טעלגעג
 -יײרַא ןביולרעד טשינ ריד טעװ ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .טדײשעגרעדנַאנ

 ןיוש זדנוא טעװ רענייק ןוא ןעמוקעג וטסיב ךעלדנע .עקירעמַא ןיא ןעמוקוצ

 ,קילג רעזדנוא ןיא ןרעטש טשינ

 טנאה רעד ןופ ךַאלפ רעד טימ ,ריב לפוק םענעדרע ןַא ןופ טּפוזעג טָאה רע
 ,םינּפ ןטציהעצ םעד רעביא ןוטעג שיוװ ַא ךיז רע טָאה

 ךיא זַא ,טביולגעג םיוק בָאה ךיא .ַאמלעז ,ריד ךָאנ טקנעכעג בָאה ךיא --
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ןוא ,ןרָאפעגקעװַא ןרעטלע ענייד טימ טסיב וד .רעהַא ןעמוקנָא ןענעק ךָאנ לעװ

 טוג ךיז ןוא ןטַאריײה רימ ןלעװ רעטציא .ןטייקירעוש עסיורג ןייק טַאהעג טשינ

 ןיב ךיא עכלעוו טימ .טניירפ ליפ ָאד בָאה ךיא .קרָאי-וינ ןיא ָאד ןענעדרָאנײא

 זיא סע .ןוט וצ סָאװ ןטַאר ןיוש ךימ ןלעװ ייז ,ײמרַא רעד ןיא ןעוועג ןעמַאזוצ

 ליפ רימ טָאה ,ָאטָא ,לקנָא ןיימ .ןעמוקוצנָא ָאד ךַאז עטכייל ןייק ןעוועג טשינ

 ,ןפלָאהעג

 רע .םענייד לקנָא םוצ ןעמוקעגנײרַא ָאד טפָא ןיב ךיא .סע סייוו ךיא --

 ןטסנידרַאפ עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טסייו רע ,שטנעמ רעקידריווסנביל ַא רעייז זיא

 -עגנָא טַאהעג ריד טָאה ןעמ זַא ,טסייוו רע .דנַאלרעטָאפ רעזדנוא רַאפ טסָאה וד

 .ןריפוצכרוד סעיסימ עטסקיטכיוו יד ןוא סנטסָאּפ עטסכעלטרָאװטנַארַאפ יד טיורט

 .ןעמעלַא סע טלייצרעד רע ןוא ,םעד טימ ץלָאטש רעייז זיא לקנָא ןייד

 ןדייר ריא טלעטשענּפָא טנַאה רעד טימ ךַאמ ןקיטסַאה ַא טימ טָאה סנַאה

 ןגיוא ענייז ןוא טייקכיילב עסיוועג ַא טגיילעג ךיז טָאה טכיזעג ןטציהעצ ןייז ףיוא

 :טגָאזעג ליטש טָאה רע .קערש טימ ןרָאװעג ןפָאלעגרעביא ןענעז

 ןעוועג ןיב ךיא קיטכיוו יוװ ,טשינ ָאד טלייצרעד לקנָא ןיימ זַא ,ביילג ךיא ---

 ןיימ רַאפ ןעגנונעכייצסיוא ןוא ןלַאדעמ ליפ ןעמוקַאב בָאה ךיא זַא ,רעריפ ןרַאפ

 גיוט'ס .ץענערג רעשיזױצנַארפ-שינַאּפש רעד ייב םעדכָאנ ןוא ןלױּפ ןיא טעברַא

 ןענעדרָאנײא םייב ןדָאש רימ טעװ סע .ןעמעוו רַאפ סָאד טלייצרעד רע ביוא טשינ

 .ןדייר טשינ םעד ןגעוו רָאט רע .ךיז

 : טגָאזעג ןוא טערַאגיס ַא טרעכיוררַאפ ,ךַאל ןקיכליה ַא ןוטעג טָאה יז

 ,גולק .גונעג .לקנָא ןייד זיא סנטשרע .ןגרָאז טשינ םעד ןגעוו ךיז טספרַאד --

 ןוא עקירעמַא ןיא ָאד ןיוש טסיב וד ,סנטייווצ ;דייר עשירַאנ ןייק ןדייר וצ טשינ

 וצ ןעמוקוצ טנװָא ןיא טנייה טסעוװ וד .ןבָאה וצ ארומ םענייק רַאפ טשינ טסָאה

 .יטרַאּפ ַא ןבָאה ןלעװ רימ ןוא עטנַאקַאב עניימ ןייז טרָאד ןלעװ סע .ןרעטלע עניימ

 .ןצנַאט ןייד ןסעגרַאפ טשינ רעכיז ךָאד טסָאה

 סָאװ רעבלעז רעד ןיב ךיא .ערעייט ןיימ ,ןסעגרַאפ טשינרָאג כָאה ךיא --

 טכַארטעג לָאמעלַא בָאה ךיא .דנַאלשטייד טזָאלרַאפ טסָאה וד ןעוו ,ןעוועג ןיב ךיא

 ...ביל ךיד בָאה ךיא .ריד ןגעוו

 ַא טימ טגערפעג יז טָאה -- ?ןעיורפ ערעדנַא ןייק טבילעג טשינ טסָאה ---

 ךָאד טסָאה וד .גנוי-בעל ַא ןעוועג לָאמעלַא ךָאד טסיב וד --- לכיימש ןשימלעש

 -ניא .סערוטנַאװַא-עביל ענייד ןופ סעטכישעג עטנַאקיּפ ליפ ױזַא טלייצרעד רימ

 .סעטכישעג עטנַאסערעטי

 טָאה -- ַאמלעז לדיימ עטבילעג ןיימ ,טייצ ענעדלָאג ַא ןעוועג זיא סע --

 רימ .טייצ עכעלקילג ַא -- טנקלָאװרַאפ ךיז טָאה טכיזעג ןייז ןוא טגָאזעג סנַאה

 ןלעטש רעדיוװ ךיז ןלעװ רימ ןוא טייצ יד ןעמוקקירוצ ךָאנ טעוו סע זַא ,ןפָאה ןזומו

 -שטייד ןיא ןוא ןרָאפקירוצ רימ ןלעװ ,ַאמלעז עביל ןיימ ,טלָאמעד .סיפ יד ףיוא

 .ןבעל יינ ַא ןבייהנָא דנַאל
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ,םיא וצ רעטנענ ןעגנַאגעגוצ ןוא שיט ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יז

 ,עגַארפ ןיימ ףיוא טרעפטנעעג טשינ רעבָא רימ טסָאה וד ---

 .ןסָאגעגנָא ןענעז ןגיוא עױרג-רעסַאװ ענייז .טרעפטנעעג טשינ ריא טָאה רע

 ,טלעטשעגפיוא קיטסַאה ךיוא ךיז טָאה רע ,טייקיאילג רעקיטולב ַא טימ ןרָאװעג

 ןוא סיורָאפ טירט ַא טכַאמעג ,ריב טימ לפוק ןסיורג םעד ךיז ןופ ןוטעג רַאש ַא

 .טימ טכַאלעצ קיכליה ךיז טָאה יז .סמערָא עקרַאטש ענייז ןיא טרעמַאלקעגנייא יז

 ןטרעכױרעגנָא םעניילק םעד ןיא טָאה רעטכעלעג סָאד ,זיורבפיוא ןקידלּפַאצ ַא

 ךיז ןבָאה סעגר עכעלטע ןיא .,טייקדליוו רעטיישרַאּפ ַא טימ ןעגנולקעגּפָא רעמיצ

 רערעדנַא רעד טימ ןוא שיט םוצ טּפעלשעג יז טָאה רע ,ןוטעג לּפַאצ ַא עדייב

 ןענעז סע .ןוטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה שיט רעד .ריט יד ןכַאמרַאפ טווװורּפעג טנַאה

 טָאה גנַאהרָאפ טימ רעד ןיא ,סעלפוק ענעדרע ,רעזעלג ,רעשעלפ ןלַאפעגּפָארַא

 םינּפ ןייז ,גיוא ןַא טערומשזרַאפ טָאה רע .ָאטָא רעמיטנגייא-רַאב רעד ןזיװַאב ךיז

 ,טלכיימשעצ קיצלַאמש ךיז טָאה

 ךיד ריפ ,סנַאה -- טגָאזעג רע טָאה -- רעדניק ,רעדורעג ןייק טשינ רָאנ --

 -נָא טשינ ,רעדניק ,קידנעטשנָא .רַאב ןיא טסעג ליפ בָאה ךיא .קידנעטשנָא ףיוא

 !רעמיצפָאלש ןייק טשינ רַאב ַא זיא סע !למוט ןייק ןכַאמ

 .,גנַאהרָאפ םעד ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא רענייז ּפָאק רעד

 טָאה רע רעבָא ,סױרַא סמערָא עקרַאטש ענייז ןופ ןסירעג ךיז טָאה ַאמלעז

 .ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ יו טרעמַאלקעג ןטלַאהעג יז

 -רָאפסָאפ רעשיצעק טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא עריא ,טמעטָאעג רעווש טָאה יז

 .טרעמַאלקעג ךָאד ןוא סמערָא ענייז ןופ ןסירעג ךיז טָאה יז ,טייקירעגיינ ןוא רעייפ

 : רעטרעוו עטקַאהעגּפָא ,טעשטּפעשעג טָאה יז .םיא וצ ךיז

 ַא זיא סע .ןרעה ןלעוװ ןשטנעמ .רעמיצ םעד ןיא טשינ .סנַאה ,ָאד טשינ --

 ,לדיימ קידנעטשנָא ןַא רַאפ ָאד ךימ ןעק ןעמ .עדנַאש

 רימ .הלכ ןיימ טסיב וד ?סיקנעי יד רַאפ .ךיז וטסקערש ןעמעוו רַאפ --

 עלַא יד טימ ,סעזיוו ענעטלָאשרַאפ יד טשינ ןעוו ,טבָאלרַאּפ רָאי טכַא ןיוש ןענעז

 רימ ןטלָאװ ,דנַאל רעייז ןיא ןעמוקנײרַא םייב ןליוו סלדוד-יקנעי יד סָאװ ןריּפַאּפ

 בָאה ךיא זַא ,ןזייוו ריד ךיא ליוװ ,ַאמלעז ,רעטציא ןוא .טַאריײהרַאפ ןעוועג ןיוש

 ! ןיימ טסיב וד רָאנ ,ןעיורפ ערעדנַא ןייק טימ ןטַאררַאפ טשינ ךיד

 רעגניפ יד טימ טָאה יז .עריא ןיא ןגיוזעגנייא ןּפיל ענייז טימ ךיז טָאה רע

 ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו רעביא ,דמעה םענעדייז ןסייוו ןייז ןיא טּפמערקעגנייא ךיז

 עריא ןשיווצ טשטיינקעג ךיז טָאה דייז סָאד ".ה .ה; ןלַאיציניא ייווצ טיינעגסיוא

 -עג ןענעז ןגיוא ענייז .קידתודוס ןוא טרַאצ טעשרושעג ןוא רעגניפ עקידנפמערק

 ןענעז רָאה עריא .לּפענ ַא טימ ןגיוצרַאפ ,רוכיש ַא ייב יוװ ,רעטיור ךָאנ ןרָאװ

 טדערעג טָאה רע .טכיזעג ןופ טייקישיילפ רעד רעביא ,ןגיוא ענייז ףיוא ןלַאפעג

 ןעמעוו טָאה רע .ןשינעמורב ןוא תוללק עבָארג ךיוא ןוא טײקטרַאצ ,עביל ןופ דייר
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 יקסװָאנשוולז השמ

 ַא ייב יו ,םודבעג ןדליו א ןיא טשימעגסיוא ךיז ןבָאה רעטרעוװ יד .ןטלָאשעג
 | ,טייקיריג-טולב ןוא טייקטציירעג ןופ לַאפנָא ןיא היח

 ןעוועג זיא ,דנַאלשטייד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,דמעה ןדייז ןייז

 ןדנַאר עלעקנוט יד ,סייוש ַא ןענורעג טָאה קרַאק ןטעפ ןייז ןופ .טעטסַארכעצ

 טזָאלעגּפָא עלייוו ַא ףיוא יז טָאה רע .רעצרַאװש ןרָאװעג ןענעז ןגיוא יד רעטנוא

 נָא טָאה רע .רעשעלפ עלופ עכעלטע ןביוהעגפיוא ריט רעד ייב לקניוו ַא ןופ ןוא

 עה רע רָאנ ,ןעמענ סע טעװ יז זיב טראוװעג טשינ .ריב רעזעלג ייווצ ןסָאגעג
 ,םיוש ןסייו םעד ןופ ןפיל יד טקעלַאב ןוא ןוטעג ּפוז ןקיטסַאה ַא ןיילַא

 דעביא .ט?ּפעגקעצ ריא ףיוא דיילק סָאד ,טרעביושעצ ןעוועג ןענעז רָאה עריא = |

 -עגנַא ,טנַאה ןיא זָאלג ַא ןעמונעג ךיוא טָאה יז .טייקכיילב עטַאמ ַא -- םינּפ ךיא

 .ןעקנירט ןעמונעג ןוא רענייז ןיא ןגָאלש

 ווא םייה רעד ןיא ןעוועג טסיב וד יװ טקנוּפ ,סנַאה ,ךערפ טסיב וד --= |
 ןריפפיוא קידנעטשנָא טנווַא ןיא טנייה ךיז טסלָאז עז .סקָא ןַא יו וטסיב קדַאטש

 .זיוה ןיא ןרעטלע עניימ ייב

 ןופ ןוטעג ּפוז ןקרַאטש ַא רעדיוו ןוא טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה רע

 ,לוטש רעד ןיא טכיילגעגסיוא רעּפרעק ןרעווש ןייז טָאה רע .ריב םעד

 טכַאלעג רע טָאה -- טכעלש טשינ זיא עקירעמַא ןיא גָאט רעטירד רעד ---

 ךיז ךיא לעװ ןגרָאמ .זעגנוזייוונָא עכעלטע ןבעגעג ןיוש רימ טָאה לקנָא ןיימ ---

 .ןקוקמויַא
 וד .ןוט וצ וטסרעלק סָאװ ,סנַאה ,ןגערפ טלָאװעג עקַאט ריד בָאה ךיא ---

 .ןעמוקנָא םייב דלַאב סָאד ןעמ טגערפ עקירעמַא ןיא ,ךָאד טסייוו

 :קידהּפצוח ןוא שיבנג ןוטעג לכיימש ַא טָאה רע

 ,קרַאק ןפיוא ּפָאק םעד ךָאנ טָאה סנַאה ןייד ,אמלעז עביל ןיימ טשינ גרָאז ---

 זַא ןיוש זיא סע לייוו ,רַאפרעד רָאנ היד גערפ ךיא .סע סייוו ךיא ---

 ,ןוט וצ טרעלק רע סָאװ ,םענעמוקעג-יינ ןדעי ןעמ טגערפ ָאד ,ןעמונעגנָא

 ףךיא רָאנ .םָאלּפיד ַא בָאה ךיא .רעקינַאכעמָארטקעלע רעטוג ַא ןיּב ךיא ---

 ןשטנעמ יד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .ןטעברַא וצ רעווש טסול סיורג ןייק טשינ בָאה

 ןעוט רעדָא ,טכייל ןטעברַא סָאװ ,יד ןוא טשינרָאג ןבָאה ,רעווש ָאד ןטעברַא סָאװ

 .ךיוה רעייז ןעייגרעד טשינרָאג

 ,רָאה יד טכַאמעג טכערוצ ךיז םעדכָאנ .טערַאגיס ַא טרעכיוררַאפ טָאה יז

 .םינּפ םעד טרעדוּפעג
 ךיז קידנגיילעצ טדערעג רעטייו רע טָאה -- דיומ עװַארב ַא טסיב וד --

 קוררַאפ .ןייטשרַאפ ךימ טסעװ וד ןוא דיומ עטיישעג ַא -- לוטש רעד ןיא טיייוב

 ,ףיט יד לגיררַאפ ןוא ןטרָאד גנַאהרָאפ םעד

 ענימ רעקידתודוס ַא טימ ןוא שיט םוצ ןעמוקעגקירוצ .טגלָאּפעג םיא טָאה יז = |

 .םיא ףיוא טקוקעג
 .ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 יז
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 -טנַא ךיז טָאה סע .דמעה ענעדייז עטשטיינקעצ סָאד טעליּפשעגפיוא טָאה רע

 "עג םיא זיא זדלַאה ןרעביא .רָאה טימ ןסקָאװַאב טכידעג בייל קיטש ַא טקעלּפ

 -רעטנוא ןייז ןופ עלעטייק סָאד ןוטעג יצ ַא טָאה רע .שלעטייק ןרעבליז ַא ןעגנָאה

 ,עלעברַאט ענעטנווייל ַא טּפעלשעגסױרַא ןיא סיורַא לדמעה

 ? ןַאמסילַאט ַא -- טגערפעג עקידנכַאל ַא יז טָאה --- ? סָאד זיא סָאװ ---

 ,ןעז דלַאב טסעוו ---

 טערַאגיס ןקידנענערב םעד .רעזעלג ןוא רעשעלפ יד טרַאשעגקעװַא טָאה רע

 טייקיטכיזרָאפ רעקידלַאװג ַא טימ רע טָאה םעדכָאנ ,לצעט-שַא ןיא ןשָאלעגסיוא

 ,שיט ןרעביא עלעברָאט סָאד טרעקעגרעביא

 ַא ןוא רענייטש-לדייא עקידנרירעמיש ,דלָאג טימ ןוטעג לקניפ ַא טָאה סע

 .ןרילָאק טימ ןגיובנגער

 .*סױרַא ןוא גנושַאררעביא סיורג רַאפ ליומ סָאד טנפעעג קיטסַצה טָאה ַאמלעז

 ,*! הָא; ןטקַאהעגּפָא ןַא טזָאלעג

 ,ןגעמרַאפ ַא ךָאד זיא סָאד ,סנַאה --

 ! םוטכייר ַא --- זיא סע .ןגעמרַאפ ַא ,קיטכיר --

 ? סנַאה ,ןייד זיא סָאד ---

 !ערעייט ןיימ ,ןצנַאגניא ,ןיימ ןצנַאגניא ---

 ךַאד בָאה ךיא !לווייט םוצ .קיטכערּפ ךָאד זיא סע .ןקוקנָא סָאד רימָאל ---

 .-טיײצכָאה ַא רַאפ ,סנַאה ,ןבעג רימ םיא טסעוװ .ןעזעג טשינ גניר ןכעלרעדנווװ ַאזַא

 ,קנַאשעג

 זיא סע .ןעגניר עכלעזַא טנייה טשינ טגָארט ןעמ !ַאמלעז ,וצ רָאנ טרַאװ --

 טרעדנוה-ריפ רעביא זיא רע .גרעבנערינ ןיא טכַאמעג ,גניר רעשידִיי ַא .ןכַאז-קיטנַא

 -עג םיא ןבָאה ןדִיי .עכלעזַא טלעוו רעד ףיוא ָאד ןענעז קיניײו רעייז .טלַא רָאי

 ,גניר-טייצכָאה ַא רָאפ טכַאמ

 ?גנוריצ עשידִיי טסָאה ,סנַאה ,וד !גניר רעשידִיי ַא --

 .ךערפ ןוא קידנעגנילק טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 ,רָאנ סָאד טכַארטַאב טָא !ערעיײט ןיימ ,טשינ ךַאל --

 ךוא טרעמַאהעג ןעוועג זיא רע .ןײרַא טנַאה ןיא גניר םעד ןעמונעג טָאה יז

 "טימ ןביוא ןופ ןענַאטשעג זיא עלעזייה ןיילק ַא .דלָאג ןטסלדייא ןופ טדימשעג

 .הפוח רעד רעטנוא הלכ-ןתח ןעזעג ןעמ טָאה ךעלעריט יד ןיא .ךעלעריט  ייווצ

 ."הלכ לוקו ןתח לוק; : תויתוא יד טצירקעגסיוא ןעוועג ןענעז עלעזייה םעד רעביא

 .ןעגנוצירק עזיצערּפ ,עכעלרעדנּוװ ןעוועג ןענעז ןזיירק-בלַאה יד ןיא

 דימשדלָאג רעשידִיי ַא ,ןרָאװעג טכַאמעג סָאד זיא גרעבנערינ רעזדנוא ןיא --

 ןוא .טלעג ליפ רעייז טרעוו זיא סָאד ,לווייט םוצ טכולפרַאֿפ ,טכַאמעג סָאד טָאה

 רעבייוו עשידִיי .גנוריצ עשידָאמ-טלַא זיא סָאד .ךעלגניריוא יד טכַארטַאב רעטציא

 .ןרעיוא יד ןיא סָאד ןגָארט
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 . יקסװָאנשזולד השמ

 ןיא ָאד ןוא -- טגָאזעג טסנרע יז טָאה -- ןעזעג טשינ ָאד סע בָאה ךיא --
 .ןןעיורפ עשידִיי ליפ רעייז ָאד ןענעז קרָאידוינ

 .עּפָאריײא ןופ רעדנעל-טסָא יד ןיא ןיימ ךיא .ָאד טשינ --

 ענעדלָאג ערעוװש .טנַאה ןיא ךעלגניריוא יד ןעמונעג קידנגייווש טָאה יז

 עסייוו-יולב טימ טצעזַאב ןעוועג ןענעז ,ךעלגנעטש:ןביורטנייוו יוװ ,ךעלעגנעטש
 ןגיוב-ןגער טימ טרירעמיש ןוא ןטכיולעג ןבָאה רענייטש עלעדייא יד .,ןטנעמיד

 טָאה רענייטש יד ןופ גנולַארטשסיױא יד .ןגיוא יד טדנעלברַאפ טָאה סע זַא ,ןברַאֿפ

 טײרּפשרַאפ ןוא ןקלַאב ןרעטנוא לּפמעל ןשירטקעלע םעד ןופ טכיל םוצ ןסירעג ךיז

 יד ,רעטכיל-ןצילב עקירילָאק עקידנעלקניפ ןענָאילימ ןופ עמַאג עזעיצַארג ַא

 -רַאפ רעמיצ םעניילק ןטרעכיױרעגנָא םעד ןיא טָאה רעטכיל יד ןופ עמַאג-ןברַאפ

 ,רעהַא ָאד טסַאּפעגנײרַא טשינרָאג ךיז טָאה סָאװ ,טייקכייר עכעלרעדנווו ַא טיירּפש

 .רעמיצ-רעטניה ןטרעכױרעגנָא םעניילק םעד ןיא;

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעז טסעוו וד .,ַאמלעז ,שָארב יד טכַארטַאב רעטציא ןוא --

 ,קנַאשעג ַא ןבעגעג שָארב עקיזָאד יד ריד טלָאװ ךיא .זיא סָאד טעברַא עזיצערּפי

 סע .גנוריצ עשידָאמ-טלַא עשידִיי זיא סָאד ךיוא ,ןגָארט טשינ סע טסעוװ וד רעבָא

 םיק סע ןעק ןעמ ,רעטרעװו עשיערבעה שָארב רעד ןיא טצירקעגסיוא ןענעז

 -ייו עשידִיי יד .רעמיטנגייא םעד ןופ ןעמָאנ ַא סיוא טזייוו --- גיוא ןטימ ןעזרעד

 יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןעוו) רעדיילק ערעייז ףיוא ןָאטעגנָא סָאד ןבָאה רעב

 ןזייוו וצ םוא טּפעלשעגטימ רעמיטכייר ערעַײז ןבָאה ייז .ןטעב טָאג סעגָאגַאניס

 ךיא בָאה טָא ןוא .ךָאנ ןוא ךָאנ ייז טמוק סע זַא ןוא ךייר ןענעז ייז זַא ,טָאג רעייז

 !טנייה סע

 קיטש רעטרעמַאהעג רעקיקעריפ ַא ןעוועג זיא סע ,שָארב יד טכַארטַאב טָאה יז

 -רַאפ טָאה סע .ךעלעטייק ןוא ךעלעגניר ,ןעמולב ,רעטעלב ,ךעלעגייווצ טימ ,דלָאג

 ןוא טפַאשרעטסיײימ רעד טימ ,טייקזיצערּפ ןוא טייקנייפ רעזעיצַארג רעד טימ טּפַאכי

 .טרעמַאהעג ןוא טדימשעג סָאד טָאה סָאװ ,רעלטסניק םעד ןופ עיזיוו

 ןטנַאילירב עסיורג טימ ךעלגניר ענעדלָאג שיט ןפיוא ןגעלעג ךיוא ןענעז סע

 ,רעפיט ַא ןיא למיה ןיא ןרעטש עקידנעלקניפ יו ,רעטכיל טימ ,טסַאּפעגנײרַא

 ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןיא ךעלגניריוא ךָאנ ןעוועג ןענעז סע ,טכַאנ רעיולב

 .ןעזסיוא

 .רעביל ןיימ ,ןַאמ רעכייר ַא ךָאד טסיב ? סנַאה ,ץלַא סָאד וטסָאה ןענַאװנופ ---
 ?ריד וצ סע טמוק יװ .,ןגעמרַאֿפ ַא טרעוו סע זיא ,גנוריצ-קיטנַא ןענעז סָאד ביוא

 -עמ ַא טסיב וד ,רעבערג-ןלייק ַא זיא רעטָאפ ןייד ,עמערָא ןענעז ןרעטלע ענייד

 | | ...רעקינַאכ

 זיא סנַאה ןייד .סעגַארפ עשירַאנ טסגערפ וד ! ַאמלעז ,וויַאנ רעייז טסיב ---

 -ַאב וצ ױזַא יװ ןוא ןטלַאהַאב וצ ןעוו טסּוװעג בָאה ךיא ,ןבירטעגכרוד ןוא גולק

 ךיא ןיב םעדכָאנ ןוא ןליוּפ ןיא טייצ ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .ןטלַאה
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 טכַאנ עדעי .ץענערג רעשיזיױצנַארּפ-שינַאּפש רעד ףיוא ןעוועג בלַאה ַא טימ רָאי ַא
 טּפַאכעג ייז ןבָאה רימ .עינַאּפש ןייק ךיירקנַארפ ןופ טלגומשעג ןעדוי יד ךיז ןבָאה

 ,טניהידגַאי ייווצ טַאהעג בָאה ךיא .שיפ יד ןּפַאכ רעגנַאפ-שיפ יד יװ רעלענש ךָאנ

 -עג ייז טָאה ןעמ יװ ױזַא .טייוו ליימ קיצנַאװצ ףיוא דיי ַא טּפַאנשרעד ייז ןבָאה

 ייז ,גנוריצ טימ תתורצוא עצנַאג ןּפעלשסױרַא ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןדִיי יד ,טּפַאכ-
 זיא סע סָאװ ,רעּפרעק ןיא ,רעדיילק יד ןיא ןשינעטלעהַאב עכלעזַא טַאהעג ןבָאה

 ץנַאג ייז טימ ןוא גנוריצ יד ןעמונעגוצ ןבָאה רימ .ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג

 ,רעּפעלש עדנַאב עטכולפרַאפ יד טימ טכעלש ןעוועג רָאנ זיא סע .טקידנערַאפ טכייל

 רעדָא ,ןטלַאּפשגרעב ןיא ןּפָאלעג ןענעז ייז ןעוו ,ןסישרעד טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ;

 טנורגּפָא ןַא ןיא טלקײקעגּפָארַא ץעגרע ךיז ןבָאה סרעּפרעק ערעייז ,ןזדלעפ יד ןיא

 -ניא ןדנּוװשרַאפ טרָאד ןענעז ייז .ןעניפעג טנעקעג טשינ ייז ןבָאה ריִמ ןוא ןיירַא

 .ערעייז רעמיטכייר יד טימ םענייא

 ,טערַאגיס םעד טרעכיורעג קיטסַאה טָאה יז = -

 סע .ןלייצרעד טשינ םעד ןגעוו טסרָאט ,סנַאה ,קיטכיזרָאפ ןייז טספרַאד ---

 ?ןטלַאהַאבסיוא ץלַא סָאד וטסָאה ױזַא יו .טשינ גיוטי
 ףיוא סע קעטשרַאפ ךיא רעדָא ,רעּפרעק ןפיוא קידנעטש סע גָארט ךיא ---

 ! סָאד-ָא-טָא ,לגניר ענעדלָאג סָאד טסעז ,ןעניפעג טשינ סע ןעק ןעמ ּווװ ,טרָא ַאזַא:

 -עז סע .,דגַארַאמש ןלופטרעוו ַא ךיז ןיא טָאה סע ,טעברַא עלופטכַארּפ ַא זיא סָאד

 רעייז ןייז ףרַאד סָאד .רעטרעוו עשיערבעה עכעלטע טצירקעגסיוא קינייוװעניא ןענ

 ,עילַאטיא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג טכייליפ רעדָא ,ןלױּפ ןופ טמַאטש .גניר רעטלַא ןַא

 גנוי רעקרַאטש ַא .ןעקנעדעג ךיא לעװ םיא .ןדַיי ַא ייב ןעמונעגוצ ךיא בָאה סָאד
  ןיא טניה עניימ ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע .רעּפרעק םענעזדנָארב ַא טימ ןעוועג:

 זיא סע .רָאטַאידַאלג רעשימיור ַא יװ ,טכַאמעג סע טָאה רע ,טפמעקעג ייז טימ

 זיא רע .סעלוקרעה ַא ,דַיי רעקרַאטש ַא .ליּפש עקיטסול ַא לָאמנייא ןיוש ןעוועג

 .טניה עניימ ןופ םענייא טיטעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,לווייט רעד ,ןעמוקעגמוא

 םעד ןעמונעגוצ םיא ייב בָאה ךיא ,גנוצ יד ןסירעגסױרַא טנוה םעד ייב טָאה רע
 ,דָיי רעד .,ןעוועג לרעק רעכערפ ַא .גניר

 ןוא ,עקירעמַא ןיא טנייה טסיב וד .סנַאה ,םעד ןגעוו ןסעגרַאפ טספרַאד -- |

 ,ןבעל יינ ךעלקילג ַא ןביײהנָא ןפרַאד רימ .קירוצ רָאי ןעצ ַא טימ ןעשעג זיא סָאד

 וד .ןגָארטמורַא ױזַא טשינ ךָאד סע טסנעק וד ?גנוריצ יד טימ ןוט וטסעװ סָאוװ
 ,סנַאה ,קיטכיזרָאפ ןייז טזומ וד .ןופרעד טלעג ןכַאמ ןוא ןפיוקרַאפ סע טזומ

 .ןפיוקרַאפ םַאזגנַאל ץנַאג ןפרַאד לע ךיא ,סע ךיז טלדנַאה םעד ןגעוו
 עסיורג ַא ןכַאמ םעד ןופ ףרַאד ךיא .ךיז טימ ןטלַאה טשיג רעמ סע ליוו ךיא

 עקירעמַא ןיא זומ ךיא ,טפעשעג ַא ןפיוק ךיז ךיא לעװ ,טלעג םעד טימ ,טלעג עמוס
 .עקשטנעה סנַאה זיא סע רעוװ ,ןזייוו ךָאנ ןעמעלַא ןוא ןרעוו ךייר

  רעזדנוא רַאפ ךָאנ ,ןעײרפַאב גנוריצ םעד ןופ ךיז טסזומ וד ,סנַאה ,ָאי --

 ןייק רַאפ טשינ רימ סע טסיג וד .טשינ סע ןפרַאד רימ .ןעשעג סָאד זומ טַארייײה
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 ױזַא יו געוו ַא ןעניפעג ןזומ ךָאנ ןלעוו רימ .טלעג םעד ןופ רעסעב ךַאמ ,קנַאשעג

 ,ןפיוקרַאפ וצ טוג סע

 ,רימ ףיוא ךיז זָאלרַאפ וד .ַאמלעז ,ןַאלּפ ַא ןטעברַאסיױא ןיוש לעװ ךיא ---

 טימ ,קרָאי-וינ ןיא ךיז טסנעקַאב וד ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ןַאלּפ רעטסעב רעד --

 ,ןטכַארטוצ טסנעק .ןפיוקרַאפ סָאד זייווקיצנייא םיא ןוא רעלדנעה:גנוריצ ןשירִיי ַא

 -שטייד ןיא רעלדנעה-גנוריצ ןעוועג ןענעז ייז .ןרעטלע ענייד ןופ סע טסָאה וד זַא
 ,גנורעפטנערַאפ ערעדנַא ןַא סעּפע רעדָא ,זנַאל

 בָאה ךיא .ןלייא טשינ רעבָא ךיז ףרַאד ךיא ,ןַאלּפ רעטוג ַא זיא סָאד --

 באשזד ַא ןעמענ לייוורעד לעװ ךיא .ןטרַאװ ןעק ךיא ןוא ךיז ייב טלעג גונעג ךָאנ

 ,רעקינַאכעמָארטקעלע רעטוג ַא ןיב ךיא .ןטעברַא ןוא

 -רַאפ ,עלעקעז םעד ןיא טגײלעגנײרַא קירוצ רעקיטש-גנוריצ יד טָאה רע

 ףיוא טָאה רע .,זדלַאה ןפיוא עלעטייק ענרעבליז סָאד ןָאטעגנָא קירוצ ןוא סע ןדנוב

 ןוא ריב רעזעלג ייווצ ןסָאגעגנָא רעדיו ,דמעה ענעדייז סָאד טלּפענקרַאפ ךיז

 .ןעקנורטעגסיוא יצ ןייא טימ סע ןבָאה עדייב

 ןסיװעג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ןעוועג לָאמַא טייצ ערַאברעדנּוװ ַא --

 ...קעװַא ,קעװַא ץלַא זיא רעטציא -- לוק ןיא ןרעיזדַאב

 ליוו רע יװ ,גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ןוא לוטש ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע
 ,ןענַאדנופ ןײגקעװַא ןיוש

 יד רעביא ,ןקַאב יד רעביא ריא טשוקעג .ןעמונעגמורַא יז רֶע טָאה רעדיוו

 ,שימלעש ןוא ךערפ טכַאלעג ,רעּפרעק ןקרַאטש ןייז וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז .רָאה

 ךָאנ זיא ָאד .רַאב ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא רעמיצ ןופ סױרַא זענעז ייז

 ןיא ןסירעג ןבָאה ,ריב ןוא קַאבַאט-עקלויל ןופ תוחיר יד .קידלמוט ןעוועג ץלַא

 .רעסעמ ַא טימ ןדיינש טנעקעג יז טלָאװ ןעמ זַא ,טכידעג ןעוועג זיא טפול יד .זָאנ

 יד ןיא ןטכױלעגנײרַא טָאה ,עקידנרעמעד ַא ,עקיטכַאנרַאפ ַא ןסיורד ןופ טכיל יד

 עקירעזײיה טימ ןעגנוזעג ץלַא ךָאנ ובָאה ךעלשיט יד ייב רענעמ יד .רעטצנעפ
 ןוא -דנַאלרעטָאפ ,ןסנַאמָאר ,רעדיל עטקנעברַאפ -- קַאבַאט ןוא ריב ןופ סעמיטש

 ,רעדיל-סטָאמייה

 -עג ,טעשטָאכָאכעג טָאה ןעמ .רענעמ עכעלטע טימ טסירגַאב ךיז טָאה סנַאה

 םיא ןוא עקשטנעה סנַאה וצ טנעה טקערטשעג ,ריב טלעטשעג .ןגירשעג ,טכַאל

 -ןצנעלג ַא טגָאזעגסיױרָאפ םיא ןוא גנוי ןווארב ַא ,לרעק ןווַארב ַא רַאפ טביולעג
 .עקירעמַא ןיא טפנוקוצ עקיד

 טימ ךיז קידנסירגַאב ןוא םערָא ןרעטנוא ןַאמלעז ןעמונעגנָא טָאה סנַאה

 -מורַא ןוא ןסיורד ןיא סױרַא ייז ןענעז ,רַאב ןיא ןעמעלַא וצ ןעגנוגעװַאבמנַאה

 ,טכיל עלעקנוט:-בלַאה יד ןוא םערַאיל-ןסַאג םעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 זיא סע רעבָא -- טגָאזעג רע טָאה -- םייה רעד ןיא ךימ טנָאמרעד סע --

 ,טַאמיײה עביל יד טשינ

 ...עקירעמַא --- טגָאזעג ליטש יז טָאה -- רערעייט ןיימ ,עקירעמַא זיא סע --
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 .לטיּפַאק רעטרעפ

 -  טייקנעלסריו רעדַא םולח
 יי : גָאטרַא

 ךיז טָאה רעלעה לעשַאר ןוא קרַאמ ןופ לרעטכעט סָאד
 יד טקערטשעגסיוא טָאה יז .ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא

 -עגּפָא טלּפַאלּפעג טָאה לכעליימ סָאד ,ךיז םורַא ךעלטנעה

 יז ןכלעוו ןיא ,סױרַא םולח ַא ןופ יו ,רעטרעוו עטקַאה

 עכעליולב יד טנפעעגפיוא טָאה יז .טליהעג ןעוועג זיא

 -לקנוט רעקיגָאטרַאפ רעד ןיא ךיז םורַא טקוקעג ןוא ןגיוא

 זיא רעריא קילב רענעפַאלשרַאפ רעד .רעמיצ ןופ טייק

 סָאד .טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,"ַאנירעלַאב יד, דליב ןפיוא ןלַאפעג

 טעװ ןוא ןגעקטנַא ריא וצ רעטציא טבעווש ןירעצנעט יד זַא ,טניימעג טָאה דניק

 סָאד ןגיוצעגסיוא ,טלכיימשעצ ךיז טָאה יז ,ןטפול רעד ןיא ןוט ּפַאכ ַא דלַאב ךיוא יז

 ןפָאלשעגנײיא רעדיוו ןוא ערדלָאק רעד ןופ טייקמערַאװ רעד רעטנוא לרעּפרעק

 ,טײקטרַאצ רעשרעדניק ןוא ור ןופ טײקיטפַאז רעד טימ

 ןטסגנַא ןיא ףָאלש ןופ טקעוװעג רעלעה קרַאמ ךיז טָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא

 | ,קערש:ןרָאמשָאק ןוא

 ,רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד ףיוא טלגנַארעג ךיז טָאה טייקיולב עקיגָאטרַאפ יד

 ןוא לעה ,יולב ,יורג --- טייקיטכיל טײרּפשעג ןוא טכַאנ רעד טימ ךיז טלגנַארעג

 -ןפָאלש ייווצ יד ןטכױלַאב ןיוש טייקיטכיל יד טָאה רעמיצפָאלש םעד ןיא .רעלעה

 | ,בייוו ןוא ןַאמ -- עקיד

 ןקיטסנעּפשעג ַא ןופ ,םולח ןזייב ַא ןופ סױרַא טשרע זיא רעלעה קרַאמ

 ןרָאי ןופ ךלהמ ַא ףיוא ןגָארטעגרעביא ןרָאװעג זיא ןבעל קיטציא ןייז .רעטנַאלּפ

 -עסָאלשעגּפָא ןַא ןיא ,טרָא ןַא ףיוא ץעגרע ןענופעג ךיז טָאה רע .קירוצ ןרָאי ןוא

 ךיז טָאה רע .סױרַא ןייק ןוא ןירַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןענַאװ ןופ טלעוו רענ

 טשינ םיא טָאה רענייק .גנולפייווצרַאפ ןוא ןייּפ ,םירוסי ןופ ןעגנַאװצ ןיא ןענופעג
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 ךעוועג ןענעז ךָאד ןוא ןפלעה םיא לָאז סע רעוו ןעווטג טשינ זיא סע .ןפלעה טנעקעג
 יטיוט ןוא ןבעל ןשיווצ ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא רע .ןשטנעמ ליפ רעייז םיא םוױַא

 | ,גנַאגסיױוא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןוא

 רעד ּוװ ,ךיוה ַא ףיוא גרעב ןוא ןזדלעפ ןשיוװצ ץעגרע ןענופעג ךיז טָאה רע

 -עגּפָא ןעוועג זיא םיא םורַא ץלַא .גרעב יד ןופ ןציּפש יד ףיוא ןגעלעג זיא למיה

 ןגעלעג ןענעז ןרעדנַא םעד ןוא זדלעפ ןייא ןשיװצ .םַאזיורג ןוא טעקַאנ ,ןסָאלש

 טניה-טולב עקיריג ,עזייב .ןריר ךיז טנעקעג טשינ ןוא קערש-טיוט ןיא ןשטנעמ

 ךיז ןוא ןזדלעפ יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא טרעטשינעג ,ןשטנעמ יד טכוזעג ןבָאה

 ןוא דליוו ןגירשעצ ךיז טָאה רע .רענייצ עקיציּפש יד טימ ןפרָאװעג ייז ףיוא

 ..הטיחש רעד ייב סקָא ןַא יו ,שירַאהעג

 { קרַאמ ? ריד זיא סָאװ ! קרַאמ ,קרַאמ --

 ףעריא ןיא לעשַאר ןענַאטשעג זיא טעב ןייז ייב .ןגיוא יד טנפעעג טָאה רע

 ןענעז רָאה יד .ןקָארשעצ ןוא ךיילב קידארומ ןעוועג זיא םינּפ ריא .סעמַאשזדַאּפ

 ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ םיא טָאה יז .ןגיוא יד רעביא ןוא ןרעטש ןרעביא ןלַאפעג ריא

 { םערָא םייב

 + טמולחעג ריד ךיז טָאה סָאװ !קרַאמ ,ףָאלש ןופ ךעלקערש ױזַא טסיירש ---
 טמירקעגסיוא שזַא ריד ךָאד זיא ליומ ןייד ? ריד טימ ךיז טוט סָאװ ,רעניימ טָאג

 ,קערש רַאפ

 "קירוצ זיא סע .םולח ןזייב ַא טַאהעג בָאה ךיא .לעשַאר ,טשינ סייוו ךיא --

 -עגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,טייקכעלקריוו קיטש ַא ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעמוקעג

 ,.טייוו ,טייוו ץעגרע קירוצ ןרָאי טימ טבעל

 ןופ תונורכז יד ,ןידָאלק רעד ןופ ,טנוװָא ןטכענ ןופ ליּפשכָאנ ַא ךָאנ ץלַא --

 רָאפ ריד טייטש סע .דניק ַא ,יורפ ַא טסָאה וד !קרַאמ ,ױזַא טשינ גיוט סע .לָאמַא

 ?ןשינעקישנָא עלַא יד ןופ ןעיירפַאב טשינ ךיז טסנעק ןוא טפנוקוצ עקידצנעלג ַא

 .טעב ןיא טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע

 ,ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךיד בָאה ךיא ?לעשַאר ,רעטציא זיא טעּפש יו ---

 ךָאנ טסנעק .רעִירפ טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .ירפ רעייז ךָאנ זיא סע --

 ,דניק םוצ רעמיצ ןטייווצ ןיא קוק ַא ןּפַאכ לעװ ךיא .העש עצנַאג ַא ןפָאלש

 -סיוא ךיז טָאה קרַאמ .רעמיצפָאלש ןופ סױרַא טירט עטכייל טימ זיא לעשַאר

 טָאה רע .טנעקעג טשינ ןוא ןפָאלשניײא קירוצ טלָאװעג טָאה רע .טעב ןיא ןגיוצעג

 ' ךיז טָאה רע .םולח ןיא טבעלעגרעביא טשרע טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארטעג
 ןיא טנגעגַאב טכַאנרַאפ ןטכענ טָאה רע סָאװ ,יורפ יד ,ןידָאלק ןיא טנַאמרעד

 בעט ייווצ ןיא טעװ רע סָאװ ,עיצקַאזנַארט רעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע ,יײװבָאס

 ןייז ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד .גניק רעטסימ םעד טימ ןריפכרוד םורָא
 ,לימטניוז ַא יו חומ

 לעשַאר ,ןענעייל טווורּפעג ןוא ךוב ַא ןעמונעגּפָארַא לשיט-טכַאנ ןופ טָאה רע

 .רעמיצרעדניק םענופ ןעמוקעגקירוצ זיא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ,טלביימש ןוא --- טגָאזעג ליטש יז טָאה -- טפָאלש עלעטיג --

 םעד ןעמונעגסױרַא טָאה יז .טייז סקרַאמ ןבענ טגיילעג ךיז טָאה לעשַאר

 .טנעה ענייז ןֹופ ךוב

 דךיז טעו עלעטינ רעזדנוא .עלעגנִַיי ַא ,קרַאמ ,דניק ַא ךָאנ ןבָאה ןלעוו רימ ---

 .ןליּפש וצ !עמעוװ טימ ןבָאה

 'ךיא ,לעשַאר ןַאמרעגנוי ןייק טשינ ןיוש ןיב ךיא ?וטסגָאז ,דניק ַא ךָאנ --

 ..רעגנִיי טשינ ךָאד טרעוו ןעמ ןוא רעקיסיירד עכיוה יד ןיא ןיוש ןיב

 .בָאה ךיא .קרַאטש ןוא טנוזעג טסיב וד .םעד רַאפ טשינ ךיז קערש ךיא ---

 רעטלע ןלעטימ ןיא ןשטנעמ ייב ןריובעג ןרעוו סָאװ רעדניק זַא ,טנעיילעג ץעגרע

 ןענעז ןוא עטסטניזעג יד ןענעז ,רעטלע ןרעכעה ַא ןופ בייהנָא ןיא ּוליִפַא .ןוא

 | ,ןטָארעג ,ןייש

 רעגניפ יד טימ ןוא טגָאזעג רע טָאה --- לעשַאר ,רַאברעדנּוװ טסיב וד ---

 :םעלַא ףיוא --- רָאה עריא ןופ שינעטכידעג רענעדייז רעד ןיא ןיירַא טנַאה רעד ןופ

 ךיא ?דניק ַא ךָאנ טסליוװ .טרָאװ-טסיירט ַא ,רעפטנע ןטיירג ַא ,ץורית ַא וטסָאה

 - ,טוג ןייז טעוו סע ןוא ןפלעה טעװ טָאג .ןלעטשנגעק טשינ ךיז לעװ

 .טפַאשביל רעכעלרעדנּוװ ַאזַא טימ ןעקנורטעגנָא ךימ טסָאה !קרַאמ ,ָאי ---

 .ןעמוק טעו סע זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,דניק ַא ןגעוו טכַארטעג בָאה ךיא

 רע טָאה -- לעשַאר ,רימ ןופ רעגנִיי ןרָאי ליפ ױזַא טימ ךָאד טסיב וד --

 ,רעסיורג ןיימ ןופ רענייק .טכערעג וטסיב רשפא ןוא ...ךיא ןוא --- טלכיימשעג

 ןלעטשפיוא רעבירעד ןעמ ףרַאד ,ןבעל ןבילבעג טשינ זיא החּפשמ רעטגייווצרַאפ

 ..רעדניק יד רַאפ תוחוכ ןייז ןיוש ןלעװ סע .סקּוװֿכָאנ ַא ,תורוד עיינ

 ןַא ןופ רעדורעג סָאד ןסירעגניירַא ךיז טָאה רעטצנעפ ענעפָא-בלַאה יד ךרוד

 סָאװ ,טייקליטש יד ןסיירוצפיוא טרעדעפעג ךיז טָאה סָאג יד .גָאט ןטכַאוװעגפיוא

 יטדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ .למירד-ןגרָאמירפ םעד ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא

 יד וצ ןעגנַאגעגרעביא ךיילג רעבָא זיא קרַאמ ,ןטייקיניילק ענעדיײשרַאֿפ ןגעוו

 | | : טעברַא ןייז ןופ רענעלפ

 רעטסימ םעד ןפרַאד לעװ ךיא .ןירַא טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז טעװ ןעמ ---

 א ּפָאק ןיא רימ ךיז טרעטנָאלּפ סע .רענעלּפ עיינ ענעדיישרַאפ ןגיילרָאפ גניק

 לעשַאר ,ןעגנוטעברַאסױא עשימעכ ענעדײשרַאפ רַאפ ,סעלומרָאפ עיינ עייר עצנַאג

 .ןייז טוג טעװ ץלַא ןוא ךייר ןייז לָאמ ַא ךָאנ ןלעװ רימ ,ןעז טסעוו

 םעד ןופ רַאמשָאק רעד .גנומיטש רעטנכייצעגסיוא ןַא ןיא ןעוועג זיא רע

 .ןעמוקַאב טזָאלעג םיא טָאה יז .טימעג ןייז ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא םולח ןקיטסנעּפשעג

 ; טנרָאװעג קיטומטוג ןוא ךעלביל רָאנ םיא טָאה יז .רענעלּפ עיינ ןכַאמ םיא טזָאלעג

 טשינ ּפַאכ .רימ ןופ רעסעב סע טסייוו וד ! קרַאמ ,םוטכייר זיא ץלַא טשינ ---

 !לָאמַאטימ ליפוצ

 בָאה ךיא .ןייטשפיוא ןעמ ףרַאד רעטציא ,ונ ,לעשַאר ןגלָאפ ךיד לעוװ ךיא --
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 רעד ןיא ןעוועג טשינ ןטכענ ןיב ךיא .טעברַא טימ גָאט ןסיורג ַא ךיז רַאפ טנייז

 ,םורק ןקוק טרָאד ןיוש טעוװ ןעמ .עירָאטַארָאבַאל

 -יושעצ ריא שירעפיטש ,זדלַאה ןרעביא ,רעיוא םייב טשוקעג ריא טָאה רע
 .טעב ןופ ּפָארַא זיא רע ןוא רָאה יד טרעג

 ,לדנוגינ ַא ןעגנוזעגוצ ייברעד ןוא טריזַאר ךיז ,רעמיצשַאװ ןיא ןיײרַא זיא רע
 ןעגניז טגעלפ עטַאט רעד סָאװ ,ןוגינ רעשידיסח רעטלַא ןַא ןעוועג סע זיא רעדיוו

 ןייז ןופ רעמיצ םעניא ןיײרַא רע זיא קיטשירפ ןכָאנ .תעדה-תבחרה ןופ ןהעש ןיא

 ןביוהעגפיוא סמערָא עקרַאטש ענייז ףיֹוא ,לטעב םוצ ןלַאפעגוצ זיא רע .לרעטכעט

 טּפַאכעגמורַא ,טשוקעגקירוצ םיא טָאה דניק סָאד .טשוקעג יז ןוא עלעדיימ סָאד

 :עקלַאיל עיינ ַא טנייה ןפיוק ריא לָאז עטַאט רעד ןטעבעג ןוא זדלַאה םייב םיִא

 !עטַאט ,רימ ףיוק ,עקלַאיל-סריונ ַא --

 -- ?עלעטיג ,סעקלַאיל ליפ ױזַא טימ ןוט וטסעוו סָאװ .דניק ןיימ ,טוג ---

 רעלקעב עקיכוּפ עריא רעביא ןבירעג זָאנ ןייז טימ ןוא ,קידנכָאל טגערפעג רע טָאה

 !רָאטס ַא ןיא יו סעקלַאיל רעמ ןיוש ךָאד טסָאה ---

 ,טשינ רעמ ,עטַאט ,ענייא ךָאנ זיולב ! סריונ ַא ,עקלַאיל ןייא ךָאנ זיולב ---

 ןלעשַאר ןפרָאװעגוצ טָאה רע ,עלעטעב ןיא טגיילעגקירוצ דניק סָאד טָאה רע

 ,זיוה ןופ סױרַא זיא ןוא שוק ַא

 א ןרָאפ וצ טַאהעג טָאה רע .טונימ ןצפופ טימ רעגיײזַא טכַא ןעוועג זיא סע

 .טעברַא רעד וצ ייוובָאס רעד טימ טייצ העש עבלַאה עּפַאנק

 ,טילגעג טָאה ןוז יד .קיטניוו ,ליק ,גָאט רעקינוז ַא ןעוועג זיא טנייה ךיוא

 טּפטשעגנײרַא םעדכָאנ זיא ןוא גנוטייצ ַא טפיוקעג טָאה רע .םינּפ ןייז טשירפעג

 .ןָאגַאװ-יײװבָאס ַא ןופ גנַארד םעד ןיא ןרָאװעג

 ןופ תוחיר יד ןוא רעקימעכ ,רעטעברַא רעקילדנעצ ןשיװצ ,קירבַאפ רעד ןיא

 רעדיוו גנומיטש סרעלעה קרַאמ זיא ,ןפייז ןוא ןרעדופ ,ןרעסַאוװ עטרימופרַאּפ יד

 טנעקעג טשינ טרָא ןייק סעּפע ךיז טָאה רע .עטקירדעג ַא ,עטציירעג ַא ןרָאװעג

 טָאה רעדיוו ,ןייזָאלק ןופ טלַאטשעג סָאד טבעוושעג םיא רַאֿפ טָאה רעדיוו .ןעניפעג

 ענייז ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,טסַאל רעד ןופ ןעיירפַאב טנעקעג טשינ ךיז רע

 ןכוז ןבייהנָא רע לָאז יצ ,העד רעד טימ ךיז ןגָאלשעג ,טנוװָא ןטכענ טניז סעציילפ

 ןיא טגָאזעגוצ טָאה רע יו ױזַא ,ריא ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רעדָא ,ןענידָאלק

 ןעק םעד ןופ טָאװ ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג טָאה רע לָאמ לפיוו .ןוט וצ קנַאדעג

 ןכַאמ ךעלקילגמוא ךיז טעװ רע ,ןבעל-עילימַאפ ןייז ןדינַיור טעוו רע ,ןעמוקסיורַא

 רע .ןכַאמ ךעלקילגמוא רע טעװ ,סרעייז לרעטכעט סָאד ןוא בייוו ןייז ךיוא .ןוא
 ,סולשַאב ןייק וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ץלַא רעבָא טָאה

 סע יװ ןייג ױזַא ץלַא ןזָאל לָאז רע ןעוו ,ןעוועג ןיוש טלָאװ ךַאז עטסעב יד

 .ןעמוקסיורַא ןעק םעד ןופ סָאװ ,ןטרַאוװ ןוא זיא

 לדנַארָאטסער ןטסטנעָאנ ןיא ןײגּפָארַא ךעלנייוועג רע טגעלפ רעגיײזַא סנייא

 ךיז טָאה טנייה .טײצלָאמ ןייז ןסע טרָאד ןוא טעברַאעג טָאה רע ּוװ סָאג רעד ןופ
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 .ןקָאלב עכעלטע טריצַאּפשעגכרוד טָאה רע .ןייגוצנײרַא טרָאד טסולגעג טשינ םיא

 .סַאג ַא ןופ לקניוו ַא ןיא ןַארָאטסער ןשיזעניכ ַא ןיא ןײרַא זיא ןוא

 .סַאג רעטסקיצנַאװצ ןוא יירד רעד ייב ןעוועג זיא סָאד

 ,רעטצנעפ ןסיורג ַא ייב טרַאה ,לשיט םעניילק ַא ייב טצעזעגוצ ךיז טָאה רע

 ,סַאג רעד וצ טדנעוװעג ןעוועג זיא םינּפ ןייז

 ןדליוו ןיא ןרעדנַא ןרעביא רענייא טזָאלעג ךיז ןשטנעמ ןבָאה העש רעד ןיא

 טקיטעזעג ךיז טָאה סע רעוו .טייצלָאמ רעייז ןסעוצּפָא לענש ,געיעג ןוא טעּפמיא
 ןוא ריב זָאלג ַא טימ רע ,סקעבעג ַא טימ רעוו ,עװַאק ַא ןוא שטיוודנעס ַא טימ

 סעדעי ,דלָאג טימ ךיילג העש רעד ןיא זיא עגר עדעי ,טייצלָאמ ןלופ ַא טימ רעוו

 ןילַא וצ ךיז טגָארט סָאװ רעד ייס ,רעסע רעד .ןגעמרַאפ ַא טרעוו זיא ץַאלּפ לקיטש

 ,סנסיב יד ןעגנילשוצּפָארַא ןלייא ךיז ףרַאד ,טלעטשַאב סָאװ רעד ייס ןוא זייּפש יד

 רעד ןיוש טרַאװ םיא ףיוא ,ערעדנַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ ,ןדניוװשרַאפ ןוא ןלָאצַאב

 ,סענזיב ,טפעשעג סָאד ,קירבַאפ יד ,טיפָא רעד ,ּפַאש

 -וצסױרַא טַאהעג ביל טָאה רע ,טלייאעג טשינ טציא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 זיא רע .טײקנעַאטרַאפ ןוא געיעג רעייז ןיא ןשטנעמ ןעז ןוא ןסיורד ןיא ןקוק

 ןעמוקעגפיוא זיא ןסיב ןדעי טימ ,טײהרעטכַארטרַאפ ןסעגעג ,לשיט ןייז ייב ןטעזעג

 רעביא ןוא ןשינעעשעג עטייוו ,עטייוו --- גנולש ןדעי טימ ,תונורכז טימ טלעוו ַא

 ,סעיינ ןגירקוצסיורַא טרעטשינעג ,טעברַאעג ,טרילוקלַאק חומ רעד טָאה םעלַא
 ,ןטקודָארּפ עשיטעמסָאק-שימעכ ןופ דלעפ םעד ןיא סקיטכיוו סעּפע

 .יג---ניק רעטסימ םעד ןעז רע ףרַאד םורָא געט ייווצ ןיא

 -סױרַא םיא זיא לפעל רעד ןוא ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה -- !רעניימ טָאג ---
 | .טנַאה ןופ ןלַאפעג

 עקידנילצולּפ ַא טמוקַאב סָאװ םענייא ייב יו ,ןרָאװעג ךיילב זיא םינּפ ןייז

 סָאװ ,ןַאמ ןכיוה ַא ןופ ּפָאק ַא ןיא טעּפעשטרַאּפ ךיז טָאה קילב ןייז .עקַאטַא-ץרַאה

 וינעמ יד טנעיילעג קיסעלכַאנ ,ןסיורד ןיא רעטצנעפ םייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 ןייז ,רעווש ןעמוקעגנָא -- סיוא טזייוו --- םיא זיא ןענעייל סָאד ,רעטצנעפ ןפיוא
 ,סַאג רעד ןיא רעטייו קעװַא זיא ןוא ןוטעג םורק ַא ךיז טָאה טכיזעג

 טעּפעשטרַאפ רע טָאה טנַאה רעד טימ ,לוטש ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא קרַאמ
 טָאה רע .ליד םעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא קסַארט ַא טימ זיא סָאװ ,רעסַאװ זָאלג ַא

 ,גנַאגסױרַא םוצ ןפיול ןעמונעג

 רענלעק רעשיזעניכ רעד ךיוא .טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ןַארָאטסער ןיא ןשטנעמ

 זַא ,טקרעמַאב עגר רעטצעל רעד ןיא טָאה רע רָאנ ,ןפיולכָאנ טלָאװעג םיא טָאה
 ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ זיא סע זַא ױזַא ,טוה ןייז טזָאלעגרעביא טָאה ןַאמ רעד
 | ,טײצלָאמ ןרַאפ טלעג סָאד ןרילרַאפ רַאפ

 טָאה רע ,ןעגנַאגעג זיא ןַאמ רעד ּוװ ,גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלעגכָאנ זיא קרַאמ

 ןדעי טָאה רע .סַאג יד ןעגנַאגעגרעבירַא ןיוש זיא רענעי .ןעזעג טשינ ןיוש םיא
 ַא ייב ןענַאטשעג זיא רע .ןטייז עלַא ןופ טרעטשינעג ,םינּפ ןיא טקוקעגנײרַא ןַאמ
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 ךדעי ןופ .ןעלקניוו עכלעזַא ריפ ןעוועג ךָאנ ןענעז סע ןוא סָאג רעד ןופ לקניוו

 טכיל עטיור סָאד ,ןשטנעמ ןוא ןליבָאמָאטיױא ןופ טייק ַא ןגיוצעג ךיז טָאה טייז

 ןוא םעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא טָאה רע .געו םעד טלעטשרַאפ םיא טָאה

 ךיז ,תויח עדליוו יווװ ,ןבָאה סָאװ ,ןליבָאמָאטױא ןופ ליונק םעניא ןפָאלעגניײרַא

 ַא .סנרָאה ןופ יירעזָאלב ןוא ןעשטיר ַא טימ ןטייז עלַא ןופ םיא ףיוא ןפרָאװעג

 ךָאנ טָאה רע זַא ,םיא טרסומעגסיוא ,םערָא םייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה ןַאמסילָאּפ

 'קרַאמ .ךיז ןגעוו ןטכַארט ףרַאד ןוא גנוי ךָאנ זיא רע .דרָאמטסבלעז ןייגַאב וצ טייצ

 'סנַאה ,סנַאה :טעשטּפעשעג טָאה רע .טגָאזעג טָאה רענעי סָאװ טרעהעג טשינ טָאה

 | ? רע זיא ּוװ ! רימ ףלעה טָאג !קרָאי-וינ ןיא זיא סנַאה ,עקשטנועה

 'רענייא ,ןַאמ ןטיירדעצ ַא ךיז רַאפ טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה ןַאמסילָאּפ רעד

 טשינ ןלעפ טייל עקיזָאד יד .רעקרַאפ-ןסַאג ןרַאפ גנורעטש ַא ןענעז סָאװ ,יד ןופ

 רעטנוא ןכירק ,טכיל עטיור סָאד רעבירַא ןפיול ,ךיז וצ ןדייר ייז ,קרָאי-וינ ןיא

 ףרַאד -- ץעזעג ןופ ןַאמ רעד ,טכַארטעג רע טָאה -- עכלעזַא .סרַאק עקידנפיול יד
 ןלָאז ייז ,ןירַא זיוה-םיעגושמ ַא ןיא רעדָא ,הסיפת רעקיבייא ףיוא ןרַאּפשרַאפ ןעמ

 םייב ןקרַאמ ןעמונעג טסעפ רעבירעד טָאה רע .טלעוו עיירפ יד ןעז טשינ רעמ

 :רַאוטָארט םוצ קירוצ טריפעגּפָארַא ןוא םערָא

 'וד רעדָא ,ןפָאלש םייהַא ייג !סרַאק יד ןשיוצ טשינ ךיז רעטנַאלּפ ,יעה ---

 טשינ ךיד טעוװ הבקנ ןייד ּווװ ,טרָא ַאזַא ףיוא ןריפוצ ץעגרע ךיד לָאז ךיא טסליוװ

 טשינ טסליװ וד ביוא ,טסיב וד ּוו עז !טסרעה וד !טייצ רעגנַאל ַא רַאפ ןעז

 ,..ןירַא למיה ןיא ןעילפ

 טימ רעטמעשרַאפ ַא זיא רע .טײקנגָארטעצ ןייז ןופ טכַאװרעד טָאה קרַאמ

 םייב טצעזעגקירוצ ךיז טָאה רע ,ןַארָאטסער ןיא ןעגנַאגעגקירוצ טירט עכעלעמַאפ

 א ןענַאטשעג ןיוש זיא סע .םורַא ןשטנעמ יד ןופ ןקילב יד ןטימעגסיוא ,לשיט

 .זָאלג רעד ןופ קולש ןקרַאטש ַא ןוטעג טָאה רע .רעסַאװ זָאלג עשייופ

 "עג ןעמעוו ףיוא ךיז רע טלָאװ ןעק רע ןעוו .ןטסיופ יד טלייברַאפ טָאה רע

 ,בייל ןסַאּפ ךיז ןופ ןסירעג ,ןגָאלשעג ןיילַא ךיז טלָאװ רע .ןגָאלשעג ןוא ןפרָאװ

 'טסינעג ,יירפ ןוא קנַארפ םורַא ךיז טיירד ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא עקשטנעה סנַאה

 ,רעדרעמ ייס ןוא רעדניק עקידלושמוא ייס ,ןעמעלַא טלַארטשַאב סָאװ ,ןוז רעד ןופ

 רע .ןשטנעמ עקידלושמוא ןענָאילימ טזייּפשַאב סָאװ טפול עטנוזעג יד ןייא טמעטָא

 ןסערפעגסיוא ןזיא טכיזעג ןייז ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ןוא ,ןבעל ןבילבעג זיא

 -ניק ,עטבילעג ַא ,בייוו ַא ָאד רעכיז ןיוש טָאה ,טדיילקעג ןייש טייג רע .טעפ ןוא

 ז ךיוא ךעלקילג רשפא ז רעד

 רעקיצילב ַא טימ ךיז זיא סָאװ ,קנַאדעג ַא טציּפשעגנָא םיא ךיז טָאה חומ ןיא

 ןיא ןייז ךָאד ןענעק סע .תועט ַא טכַאמעג רע טָאה רשפא : ןסקַאװעצ טייקלעגש

 יװ ,ןטייוצ םוצ רענייא ךעלנע ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט טָאטש רעסיורג ַא
 ..עקשטנעה סנַאה ןעוועג טשינ זיא סָאד זַא ,ןייז ךיוא ךָאד ןעק .רעסַאװ סנּפָארט ייווצ

 ..טכַאדעגסיוא זיולב םיא ךיז טָאה טע
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 ףיוא ךיז טָאה ןעמ זַא ,ןגירשעגסיוא רעדיוװ ןוא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה רע

 רע .רָאלק ןעזעג םיא טָאה רע ,עקשטנעה סנַאה רעכיז זיא סע :טקוקעגמוא םיא
 טינש ַא זיא סָאד .ןרעטש ןפיוא ,גיוא ןטכער ןרעביא םַארש םעד ןעזעג ךיוא טָאה

 -ךעלטיור ַא ןבילבעג זיא סע ןוא ,טלייהרַאפ רעווש ךיז טָאה סָאװ ,רעסעמ ַא ןופ

 לפייוצ ןייק זיא סע .ןגיוב רענעגױצעגנָא ןַא יו סיוא טעז סָאװ ,ןכייצ רעיולב

 ..טשינ לפייווצ ןייק ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא רעדרעמ רעד זַא ,ָאטשינ

 -עגפיוא ךיז טָאה רע .שיט ןפיוא ןסע םענופ טכוזרַאפ טשינ רעמ טָאה רע

 .סַאג ןיא סױרַא ןוא טלָאצַאב ,ןביוה

 עּפמעט ערעווש טימ יוװ ,חומ ןיא ןגָאלשעג םיא סע טָאה --- סנַאה ןוא ןידָאלק

 טָאה יצ .קרָאי-וינ ןיא ָאד ןענעז עדייב זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יו --- סרעמַאה
 | ?ןרעדנַא ןטימ סנייא תוכייש ַא סָאד

 טשינ ךָאד זיא סע !עיזיװ ןרַאמשָאק ַא זיולב עקַאט סע זיא רשפא רעדָא

 ןיוש טכוז רע סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ ןפָארטעגנָא רע טָאה געט ייווצ ןיא זַא ,ךעלגעמ

 ןטלַאהעג ןדייב ןיוש טָאה רע .ןורכז ןופ סױרַא טשינ םיא ןעייג סָאװ ,רָאי עכעלטע

 רשפא .ָאד ייז ןענעז טָא ןוא ,ייז ןיא ןסעגרַאפ ךעלעמַאּפ ןביױוהעגנָא ןיוש ,טיוט רַאפ

 "לוזער סלַא סע זיא ןעמוקעג ןוא ,גנולסיירטעצ עשיכיסּפ ַא םיא ייב זיולב סע זיא

 ןופ ,סעיצַאניצולַאה יד ןופ ,טכענ עזָאלּפָאלש ןופ ,טעברַא רצרעווש ןייז ןופ טַאט

 ןופ טײצרָאי רעטנעצ רעד ןלַאפעגסיוא זיא קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ סָאװ םעד

 "רעדיוש ַא טימ ןעגנַאפעג םיא סע טלַאה ןָא גָאט םענעי ןופ ,ףלָאװ רעדורב ןייז

 טלסיירטעצ רעמ ךָאנ ןוורענ ענייז ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא ןייּפ רעכעל

 ןעק ,ןעקנַאדעג ענעמווושעצ ,ןסירעצ ,רעגרע --- דנַאטשוצ רעשיכיסּפ ןייז ,ןרָאװעג

 ןעז ןופ עיזיו יד ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה ץלַא סָאד .ןרירטנעצנָאק טשינ ךיז

 .ןשטנעמ ייווצ יד

 רע זיא ,ױזַא ביוא .קנַאדעג ןזיולב םעד רַאפ ןקָארשרעד טסנרע ךיז טָאה רע

 ַא זיב ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא םיא טלעפ לפיוו ןוא ,קנַארק קיטסיײג .קנַארק ךָאד

 ? זיוה-םיעגושמ

 -רעד ןוא רענעלּפ עיינ ,טלעג ןגעוו ןטכַארט רע ןעק ױזַא יו ?ןעמ טוט סָאװ

 ,עירָאטַארָאבַאל ַא ןעיוב ,ןטקַארטנָאק ןביירשרעטנוא רע ןעק ױזַא יו ?ןעגנודניפ
 ? תעגושמ ןופ לעװש ןפיוא רָאג טייטש רע זַא

 -רַאפ ךיז טווורּפעג טָאה רע .ןײרַא קירבַאפ ןיא טּפעלשעגקירוצ ךיז טָאה רע
 טָאה סע .,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רעבָא ,טעברַא רעטגנערטשעגנָא טימ ןביוט

 קנַארפ םורַא ָאד ךיז טיירד עקשטנעה סנַאה :ּפָאק ןיא טױעמַאהעג רדסכ םיא
 ,וצרעד טשינרָאג טוט ,קרַאמ ,רע ןוא יירפ ןוא

 ןכעלרעפעג ַא רַאפ טייטש רע זַא ,רָאלק ףיוא טסּווװעג ןיוש רע טָאה רעטציא

 טרעטשעצ ןצנַאגניא ןבעל-ןעילימַאפ ןייז טעװ ,ןידָאלק ןעניפעג רע טצוו : טנורגּפָא

 .ןעגעגרהרעד םיא ,קרַאמ ,רע טעװ ,סנַאה ,רעדרעמ םעד ןעניפעג רע טעװ :ןרעוו

 -געעג ןייז ךיוא רע טעװ טלָאמעד ,ןטכַארט טשינ עגר ןייא ןייק וליּפַא טעוו רע
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ןעוועג זיולב זיא'ס זַא ,סע טסייה .רעמ ןפערטנָא טשינ ןדייב ייז רע טעװ ;טקיד

 שינעדערנייא ןַא ,טכַאדעגסיױוא םיא ךיז טָאה סע .גנולסיירטעצ עשיכיסּפ ַא םיא ייב

 .ןריולרַאפ רעכיז רע זיא טלָאמעד ,עינַאמ-סגנוגלָאפרַאפ ַא ןופ ךָאד רע טדייל ,זיולב

 ..טכַאנ רערעטצניפ רעד וצ ןריפ ןיוש טעװ געוו רעד

 נא 6
* 

 יז .ןגיא ענעקַארשעצ ,ענעסירעגפיוא טימ שיט םייב ןסעזעג זיא לעשַאר

 ; בייל ריא ןיא ןבָארגעג טָאה קערש ערעטצניפ ַא ןוא ןַאמ ריא ףיוא טקוקעג טָאה

 ךָאד זיא סע .שינעדיירנייא ןַא זיא סע -- טכַארטעג יז טָאה -- קנַארק זיא רע

 ,ןשטנעמ ייווצ ןפָארטעגנָא ןבָאה רע לָאז געט ייווצ עקיצנייא ןיא זַא ,ךעלגעמ טשינ
 ַארַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ןעזעג טשינ טייצ רָאי ןעצ רעביא ןיוש טָאה רע עכלעוו

 ,ןרעטקַארַאכ ייווצ ןופ ,ןרוטַאנ עטצעזעגנגעק ייווצ ןופ ,טלייצרעד רע יו ,ןשטנעמ

 גנַאהנעמַאזוצ ַא ךָאד ןבָאה רעבָא ,ןטלעוו עצנַאג ןרעדנַא ןופ טייוו זיא רענייא סָאװ

 ןוא םירוסי ,טולב ךרוד טקידרעװמוארַאפ ןוא טקילײהעג ,ןרעדנַא ןטימ רענייא

 ,טיוט --

 זיא רע זַא ,טרָאװ סָאד ןּפיל יד ףיוא ןעגנערבוצפיורַא טַאהעג ארומ טָאה יז

 ןייק ןייז טשינ ןיוש טעװ טסלָאמעד ןוא ןביילג תמא ןַא ףיוא טעװ רע .קנַארק

 ןייז טעוו ץלַא ןוא תעגושמ ַא ןיא ,הרוחש-הרמ ַא ןיא ןלַאפנײרַא טעװ רע .קירוצ

 בוא .רעגרע ךָאד זיא ,טייג סע יו ױזַא ךַאז יד ןזָאל רעדיוו יז לָאז .טקידנעעג

 ךיז ךָאד סע ןעק ,סעיזיוו עכלעזַא ייווצ ןבָאה געט ייווצ ןיא טנעקעג טָאה רע

 .ירעגרע ךָאנ ךָאד זיא סָאד .רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרזחרעביא

 רעד טימ טגָאזעג יז טָאה -- טכערעג טסיב וד זַא ךעלגעמ !קרַאמ ---

 טסָאה וד .עקשטנעה סנַאה ,רעדרעמ רעד זיא סע -- לוק ןיא טייקכייוו רעטסטרַאצ

 שטָאכ ,םינּפ ןדנָאלב ,םענעסערפעגנָאפ םענעסָאגעגנָא םעד ןופ טנעקרעד םיא

 טסָאה וד .רעטכיזעג עדנָאלב-שידרָאנ עכלעזַא ןבָאה רענעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט

 ,רעבלעז רעד זיא סע זַא ,ןייז לָאז ,תמא .ןרעטש ןיא טינש םעד ןופ טנעקרעד םיא

 ,רעטנזױט טלעװ רעד ףיױא םורַא טנייה ְךיִז ןעיירד סע ?ןוט וטסנעק סָאװ זיא

 ,סעיצַאנ עלַא ןופ רעדרעמ ,יירפ-ןוא-קנַארפ םורַא ןעייג ,רעדרעמ ןענָאילימ רשפא

 -רעמ עשטייד ןענָאילימ עקַאט ןוא ,תוחּפשמ ןופ ,ןסַאר ןוא רעקלעפ ענעדיישרַאּפ

 ןפלעה טשינרָאג טסנעק וד .רעדרעמ-רעדניק ,רעד

 !ףלָאװ רעדורב ןיימ טעדרָאמרעד ןגיוא עניימ רַאפ טָאה רע ---

 דרע יד .טייצ רָאי ןעצ רעבירַא ןיוש ךָאד ןענעז סע !קרַאמ ,רעבָא --

 ןייד ןבעגקעװַא טשינ ךָאד טסנעק וד .טרָאד ןסקַאװ ןעמולב ,טקעדעגוצ ץלַא טָאה

 .עילימַאפ ַא טסָאה ,ןבעל

 ? ןידָאלק ןוא ---
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 ףיוא בָאה ,למיה ןיא טָאג -- קנַארק זיא רע -- ןוטעג"רעטיצ ַא טָאה לעשַאר

 | | ,םיא ץישַאב ,תונמחר םיא ףיוא בָאה ,תונמחר רימ

 סע זַא ,ןיימ ךיא .ןגָאז טשינ ריד סע לי ךיא .רשפא ...רשפא !קרַאמ --
 -נוא ךיד לָאז רע רָאטַאיכיסּפ ַא וצ ןייגוצ טסלָאז וד ןעוו ,טדַאשעג טשינ טלָאװ

 ענייד טימ ,ןשינעבעלרעביא ענייד טימ תוכייש ַא עקַאט סע טָאה רשפא .ןכוזרעט

  ,,ארומ טסָאה ,ןטסגנַא טימ טמעלקרַאפ טסרעוו ,ףָאלש ןּופ טכַאנייב טסיירש .תומולח

 ,םערוטש ַא ןָא טייג חומ ןייז ןיא יו ןעזעג ךעלטייד טָאה יז ,ןגיוושעג טָאה רע

 :טדערעג רעטייוו טָאװ יז

 ,לעדנַאמ רתסא, ןידניירפ ןיימ ייב ןגערפנָא לעװ ךיא ,ןדָאש טשינ ןעק סע --

 ,לעדנַאמ ר"ד ,ןַאמ ריא ,ןכַאז עקיטייז ןגעו ריא טימ ןדייר טשרעוצ לעװ ךיא

 טשינ ריד טעװ רע .ןַאמ רעגולק ַא ,קרָאי-וינ ןיא רָאטַאיכיסּפ רעטסּוװַאב ַא זיא

 ןיא טנגעגַאב לָאמנייא עלַא ךיז ןבָאה רימ ,ךָאד םיא טסנעק וד ,ָאי ,ןריפרַאפ

 ריד טעו רע ןוא ןרעהסיוא זיולב ריד טעװ רע .םיא טסנעק וד ,ערעּפָא רעד

 ױזַא טשינ ךָאד טסנעק וד ?קרַאמ ,דַאש סע ןעק סָאװ .ןעוו ןוא סָאװ ןגָאז

 ,ןייגנָא רעטייוו

 עקנילייו ַא ךָאנ .רעיורט ןוא טפַאשביל טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע

 | :טגָאזעג רע טָאה ןגייווש

 רעטסימ טימ ךַאמּפָא םעד ןסילש לעװ ךיא זיב ,ןטרַאוו ךָאנ לע ךיא --

  ןעז ןעמ טעוװ םעדכָאנ .געט ייווצ ךָאנ זיא סע .גניק

 ןפרַאד ייז .ןפױלטנַא טשינ ריד טעװ טקַארטנָאק רעד ? ןטרַאװ סָאװרַאפ ---

 ,ייז טספרַאד וד יו רעמ ךיד

 ןיולב ,טסגָאז ֹוד יו ,זיא סע ביוא ,טייצ לקיטש ַא ליוו ךיא רעבָא ,ָאי ---

 ךיז טוט סע סָאװ ןעז ליוו ךיא .ןוורּפסױא ןיילַא ךיז ךיא ליוו ,גנודליבנייא ןַא

 ץלַא רעדָא ,טלסיײרטעצ שיכיסּפ תמאב ךיא ןיב יצ .המשנ רענעגייא ןיימ טימ

 ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,תמא זיא

 ךימ טסעוװ וד .ןבעגכָאנ טשינ ריד ךיא לעװ לָאמסָאד !קרַאמ ,ןיינ ---

 בייו ַא טסָאה וד ,ןײלַא ךיז רעביא סָאבעלַאב רעד רעמ טשינ טסיב וד .,ןגלָאפ

 ןײלַא ריד רַאפ יו טוג ױזַא ,ייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טסיב וד .דניק ַא ןוא

 | ,ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא טכייל ױזַא טשינ טסנעק וד סָאװ תוביחתה ַא זיא סע

 -ץגפיוא חומ ןיא םיא טָאה רעדיוו .רעטרַאטשרַאּפ ַא ןציז ןבילבעג זיא רע

 סנַאה םעד ןוא ןידָאלק יורפ יד ,ןשטנעמ ייווצ יד ןעזעג טָאה רע .עיזיוו יד טצילב

 -ץגייברַאפ םיא ךיז טָאה עיזיו יד סָאװ ,עלייו רעבלעז רעד ןיא .עקשטנעה

 ןעמוקעג סע זיא ןצילב ןיא .ןבעל רעצנַאג ןייז טצילבעגפיוא ךיוא טָאה ,ןגָארט

 ,ןשינעעשעג רועיש ַא ןָא ןוא עטנַאקַאב ,דנַאל ַא ,גָאט ַא ,רָאי ַא ,טרָאד ןוא ָאד

 ריא !ןיינ ,קנַארק טשינ ןיב ךיא !לעשַאר ,ןעזעג טרָאפ ייז בָאה ךיא --

 ךיא .עינַאמ-סגנוגלָאפרַאפ ַא ןופ דייל ךיא זַא ,ןדיירנייא טשינ רענייק רימ טעוו
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 סע ,ןקַיױרַאב ךיד ןעק ךיא .תונמחר רימ ףיוא טסָאה וד ,טסכַארט וד סָאװ סייז
 סָאד ןוא טנוזעג ןיב ךיא .גנודליבנייא םוש ןייק טשינ זיא סע .טשינרָאג זיא
 !סױרַא טלעוו רעלַאער ַא ןופ ןשטנעמ עלַאער ןענעז ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 טילגעצ ךיז טָאה ןגיוא עריא ןיא ,ןקידנערַאפ טזָאלעג טשינ םיא טָאה יז

 : קיטייוו ןוא סעכ

 ,טסליוו וד סָאװ ןטכַארט ריד טסנעק .טסגָאז וד סָאװ טשינ ךימ טרַא סע --

 ןעק ךיא .ןגײלּפַא טשינ רעמ טסעוו וד ,לעדנַאמ רעטקָאד םעד ּפָא ןיוש ףור ךיא

 .שינערעלקכָאנ ןוא קערש ןופ דנַאטשוצ ַא וצ ךימ טסגנערב וד !ןבעל טשינ ױזַא

 ,ןשטנעמ עלַא יװ לַאמרָאנ ,טנוזעג טסיב וד ,ריד טימ טשינרָאג זיא סע סייוו ךיא
 סע ?ןעשזירג ןוא ןסע ןײלַא ךיז סָאװרַאפ ,טקַיורַאב ןייז טשינ סָאװרַאפ רעבָא

 סָאװ ,ןשטנעמ קרָאי-וינ ןיא ןענעגעגַאב יוװ ,ךַאז ַאזַא ןפערט ןעק סע זַא ,תמא זיא

 עלַא ,טלעװ עניילק ַא זיא סע ,ןרָאי ךס ַא ןופ ףיול ןיא ןעזעג טשינ טָאה ןעמ

 רעבָא ךָאד ןעק סע .ןפערט ןעק ץלַא ,סעגר עקיצילב ןיא ּפָא ךיז ןליּפש ןלַאפוצ

 ךיא .םולח ַא ,עיצַאניצולַאה ַא זלב עקַאט רשפא זיא סע ,טרעקרַאפ ןייז ךיוא

 ןענעק ןשטנעמ :ךיוא סע טסייוו ןיילַא וד ןוא עיגָאלָאכיסּפ טנרעלעג לָאמַא בָאה

 ַא ןיא ךיז ןענעק סע .,טיײהרעקידנכַאװ וליפַא סעיצַאניצולַאה ןבָאה ןוא ןעמולח

 -נייועגרעסיוא ,ןכַאז עכעלנייועגרעסיוא רָאג ןטכודסיוא םערָאפ רעכעלקנערק

 לָאמַא ,לָאמַא ןענעז ייז זַא ,לשמל ,ןעניימ סָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ .ןשינעעשעג עכעל

 סָאד טבעלעג ןיוש ,טרָא םעד ןוא םעד ןיא ןעוועג ןיוש לוגליג ןרעדנַא ןַא ןיא

 חומ רעד .טנייה ןענעגעגַאב ייז סָאװ ןשטנעמ יד ןעזעג ןיוש ,ןבעל עקיטנייה

 ןַא ןופ קלח-טנזיוט ַא גונעג זיא סע .ןעגנוציירק ענעדיײשרַאּפ ןיא ןכַאז ףיוא טמענ

 ןעמ ןעמעװ ,שטנעמ רעד ןזיא סָאד זַא ,ןטכודסיוא ךיז לָאז סע ןוא טייקכעלנע

 טסָאה ,טכַארטרַאפ ןעוועג טסיב .ןריסַאּפ טנעקעג סע טָאה ריד טימ ךיוא .טכוז

 -רעּפ יד טרעביפעגסיוא טסָאה ןוא גנוריסַאּפ רעטייו ַא ןגעוו טרעלקעג טקנוּפ

 ןוא ,גנוריסַאּפ רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,ןורכז ןיא ןענָאז

 .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעזעג ייז טסָאה וד זַא ,רעכיז טסיב |

 טימ טָאה יז .גנובעלרעביא רעקידלַאװעג ַא ןופ טמַאלפעג טָאה םינּפ ריא

 ןבעגכָאנ ןזומ טעװ רע .המשנ ןייז ןיא ףיט ןעגנירדניירַא טלָאװעג רעטרעוו עריא
 | ,טכַארטעג יז טָאה --

 דלַאװעג טימ רימ ליוװ ןעמ .ןגלָאפ לָאמסָאד ךיד לע ךיא !לעשַאר ,טוג --

 וצ טשינ ןיב ךיא .ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז רָאט ךיא ןוא תעגושמ ַא ןדיירנייא -

 טנזיוט ןיא .,סעירָאעט ערעייז רַאפ ןוא ןרָאטַאיכיסּפ רַאפ טרעטסײגַאב קרַאטש

 ןבָאה ייז זַא ,ןעניימ ייז ןוא ןעוו ןוא סָאװ טשינ ןסייוו ,העוט ךיז ייז ןענעז ןלַאפ

 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןכָארקעגנײרַא ןענעז ,גנוקעדטנַא עטסערג יד טכַאמעג

 , רעד ןופ טייקניד רעטספיט רעד וצ ךיז ןבָארגרעד .,ןענופעגסיוא ץלַא ,המשנ
 ,המשנ רעכעלשטנעמ
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 -עגפיוא טָאה םינּפ ריא ,טקילעזטיײלעג ,רערעטיול ןרָאװעג זיא קילב ריא

 ; טסורב ןייז וצ ןלַאפעגוצ ןעשעה ןטכייל ַא טימ זיא יז ,ןטכיולי

 וד סָאװ ,ןוטעג טוג טסָאה זַא ,ןעזנייא טסעװ !קרַאמ ,ריד קַנַאד ךיא --
 ןופ ּפָארַא ךיז טדער שטנעמ ַא זַא ,טוג זיא סע .טגלָאפעג לָאמסָאד ךימ טסָאה

 ..רשפא ,טרעטיילעג טרעוו טימעג סָאד ,רעטכייל טרעוו סע .ןצרַאה

 .רעּפרעק ןייז וצ ךיז טעילוטעג ,ןגיוא יד רעביא טשוקעג םיא טָאה יז

 רע טָאה -- דשח ןטסעדנימ םעד ןּבָאה טסלָאז זַא ,טשינ רָאנ ליוו ךיא --
 -עצ ןיא דנַאטשוצ רעקיטסייג ןיימ זַא ,סעּפע ןופ דייל ךיא זַא -- טמורבעג:

 ןיב ךיא יו ,טנוזעג קיטסייג ױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןיב ךיא .טלסיירט

 !לעדנַאמ רעטקָאד םעד ןפורּפָא טסנעק .בילוצ ריד רָאנ סע וט ךיא ,טנייה סע

 רעטקָאד םוצ ןדייר ןעמונעג .ןָאפעלעט םוצ ןפָאלעגוצ קיטסַאה זיא לעשַאר

 רעקידנעגנילק ַא טימ טרירביו ,טרעטיצעגרעטנוא טָאה עמיטש ריא .לעדנַאמ

 יד ןוא טייקשימיה טימ טדערעג טָאה יז ,קערש רעסיוועג ןוא טייקידרעפָאה

 סע ןוא טייקינילק ַא רָאנ זיא סע :טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא יו ױזַא ךַאז

 יז ,רָאטַאיכיסּפ ַא ייב ןכוזרעטנוא לָאמַא ךיז טזָאל שטנעמ ַא זַא ,טשינ טדַאש

 ,קרַאמ ןַאמ ריא ,סָאד טניימ

 טדערעג עכעליירפ ַא טָאה יז .טנַאה ןופ לביירט סָאד טגײלעגקעװַא טָאה יז
 { ןקרַאמ וצ;

 ןייגוצ טסנעק .ריד רַאפ טוג טקנוּפ זיא סע !טכַאנרַאפ ףניפ ,ןגרָאמ --

 ,רעגולק ַא ,רעכעלרע ןַא ,ןַאמ רענייפ ַא רעייז זיא רע .טעברַא רעד ךָאנ ךיילג

 .ךעלקילג רעייז ,ךעלקילג ןענעז ייז ,ןפָארטעג טוג טָאה ןידניירפ ןיימ

 "וצמוא ןופ עטָאנ עקניליטש ַא טרעהעגסױרַא דיר עריא ןופ טָאה רע

 | ,טייקנדירפ

 ןגָאלקַאב וצ סָאװ ףיוא טשינ ךיוא ךיז טסָאה ,לעשַאר ,וד ןוא --

 | :ןקידנע טזָאלעג טשינ םיא טָאה יז

 ןָא ביל ךיד בָאה ךיא !ריד טימ ןיב ךיא ךעלקילג יװ טסייוו וד ,קרַאמ ---

 ,ןדיירפ ןוא ןדייל ןפרָאװעגרעטנוא ,ןשטנעמ זיולב רָאנ ךָאד ןענעז רימ .ץענערג ַא

 ..ןוט וצ ייוו ריד טניימעג טשינ בָאה ךיא .קיטש עדליוו ןוא ןזירּפַאקי
 לא לא
 לא

 רעטקָאד ןופ ריט רעד ייב ןעגנולקעגנָא רעלעה קרַאמ טָאה טכַאנרַאפ ףניפ
 טָאה ,לַאז-סמַאנפיוא ןיא טרַאװעג עלייוו עניילק ַא טָאה רע יוװ םעדכָאנ .לעדנַאמ

 ,עגולק טימ ,םינּפ ןקיטומטוג ַא טימ ןַאמ רעקירעילטימ ַא ןעמונעגפיוא םיא

 יב | .ןגיוא עפיט
 -ַאב םיא רעטקָאד רעד טָאה -- ?טניירפ רערעייט ,ריא טכַאמ סָאװ =-

 יורפ רעייא ןוא יורפ ןיימ .טנגעגַאב לָאמַא ,ךיז טכַאד ,ךיז ןבָאה רימ -- .טנגעג

 -יירגלָאפרעד ַא טנעז ריא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .טניירפ עטסעב יד ךָאד ןענעז
 ,רעקימעכ רעכ
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 טָאה --- רָאטַאיכיסּפ רעכיײרגלָאפרעד א טנעז ריא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --

 .עמַאנּפױא רעכעלטניירפ רעד רַאפ עבטמ רעבלעז רעד טימ טלָאצעגקירוצ קרַאמ

 !לעדנַאמ רעטקָאד ,ךייא ןגעוו ןדיירנָא טַאז טשינרָאג ךיז ןעק יורפ ןיימ --

 ןײרַא ןרימ .ןביירטוצרעביא ביל לסיב ַא ןבָאה ןעיורפ .ךייא קנַאד ךיא -

 ןרעטש טשינ זדנוא טעװו רענייק .םעווקַאב ךיז טכַאמ !עטיב ,לַאז םעד טָא ןיא

 .ןצרַאה ןופ ןדײרּפָארַא לסיב ַא זיולב ךיז ןלעוװ רימ ןוא

 .ןוטעג לּפַאצ ןטכייל ַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ
 ביילג ךיא יו זַא ,לעדנַאמ רעטקָאד ,ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ךייא זומ ךיא ---

 ןוא קשח ןָא ןעמוקעג רעהַא ןיב ְךיא לייוו ,ךיא .תועט ַא ָאד עדייב רימ ןכַאמ
 ַא זיא סנַאלַאב רעשיכיסּפ ןיימ ןוא טנוזעג ןיב ךיא זַא ,רעכיז קידנעטשלופ ןיב

 ןשטנעמ ןקנַארק ַא ךיז רַאפ טָאה ריא זַא ,טביילג ריא לייוו ,ריא ןוא ,רעכיילג

 ענעגרָאברַאפ עלַא ,ךעלרעמעק-המשנ ענייז עלַא ןרעהסיוא םדוק ףרַאד ןעמ ןכלעוו
 .ןבעל ןייז ןופ ךעלעקניוו

 רעד טָאה -- ןטכיררַאֿפ ֹוצ תועט סנדייב רעזדנוא ןעַימַאב ךיז ןרימ ---

 רעדעי וצ ןיב טייז ןיימ ןופ ךיא --- לוק ןיא טײקמערַאװ ַא טימ טגָאזעג רעטקָאד

 ..תועט ןיימ ןעזנייא רָאנ לעװ ךיא ביוא ,ןייז וצ הדומ ךיז טיירג טונימ

 !רעטקָאד ,ךייא קנַאד ךיא ---

 ?טוג ,קרַאמ ןפור ךייא לעװ ךיא ,ןייז טוג ױזַא ריא טליוװ ,רעטציא ןוא --

 ךיא .טקנעדעג ריא סָאװ ץלַא ,ןלייצרעד רימ טעוװ ריא ןוא ןעורּפָא ךיז טעװ ריא

 -רַאפ עלַא ,ךעלרעמעק-המשנ ערעייא ןכַאמפיוא ,טגָאזעג טָאה ריא יוװ ,עקַאט ןיימ

 טלעטש .ךיז ןדײרוצּפָארַא ןשטנעמ ַא רַאפ טוג רעייז זיא סע .ךעלעקניוו ענעגרָאב

 רעדָא ,טניירפ ַא רערעייא ןיב ךיא .רעטקָאד רעייא טשינ ןיב ךיא זַא ,רָאפ ךייא

 ןילַא ןצנַאגניא טכַאנרַאפ ַא ןיא לָאמַא טנעז ריא :רעטייוו לסיב ַא ןעייג רימָאל

 ,גנומיטש רעטקנעברַאפ ַא ןיא לסיב ַא ,קיטעמוא לסיב ַא ךייא זיא סע .ךיז טימ

 ןיילַא ךיז טמענ ריא ןוא לָאמַא ןופ םעדָאפ םעד ןּפַאכנָא ךייא ךיז טסולג לסיב ַא

 .טנייה רעייא ןופ ןוא ןטכענ רעייא ןופ ,ןבעל רעייא ןופ ךעלהשעמ ןלייצרעד

 ,ךעלטימעג טלייצרעד ,טשינ ךייא טרינעשז .ןיימ ךיא סָאװ ,ךָאד טייטשרַאפ ריא

 ךייא טימ ןבָאה ןעק סע .ןורכז ןפיוא ףיױרַא עטשרע סָאד ךייא טמוק סע סָאװ

 טשרע ןעשעג ןבָאה ןעק סע ןוא ,קירוצ רָאי קיסיירד טימ ,ןגָאז רימָאל ,ןעשעג

 טליפ ריא .טוג ?ָאי ,טלַא רָאי קיסיירד ןוא טכַא ,ךיז טכַאד ,טנעז ריא .ןטכענ

 ? םעוקַאב ךייז
 סָאװ עמיטש ַא .עשידָאלעמ ַא ,עפיט ַא ןעוועג זיא עמיטש סרעטקָאד םעד

 ךיז טגניז סָאוװ ,ןוגינ א יו .טימעג םעניא ןיירַא טגנירד ,טקִיורַאב ,טגיוורַאפ

 .ןייא ךיז טגיוז ,ןייא
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 לטיּפַאק רעטפניפ

 השעמ ַא - זיא טלעו יד

 ובענ טרַאה ,לוטש רעפיט ַא ןיא ןסעזעג זיא רעלעה קרַא

 'רעמיצ םעניא טכיל יד .לעדנַאמ רעטקָאד ןופ שיטדָארויב

 ןענעז טנעוו יד .עדלימ ַא ,עלעקנוט-בלַאה ַא ןעוועג זיא

 -עצס ,ןרוגיפ ,ןטפַאשדנַאל : רעדליב טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג
 סָאװ .ןדער ןבייהוצנָא סָאװ ןופ טסוװעג טשינ טָאה רע .סענ

 'ןופ ןלייצרעד רע ןָאק ױזַא יוו ?םיא ןופ רעטקָאד רעד ליוו

 יירד רעכעה יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,םעד
 טימ טייק עגנַאל ַא זיא סע ? ןבעל ןייז ןופ ןרָאי קילדנעצ = |

 ןעגנַאגַאב רע זיא ןכַאז ענייש טשינ :טעּפעשטעגפיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעגניר

 ןוא ץנעטסיזקע רעד רַאפ ףמַאק ;טריפעגכרוד רע טָאה םישעמ עשַיָארעה ךייא ןוא

 ..ערעדנַא רַאפ ןבעל סָאד טלעטשעגנייא לָאמ ליפ טָאה רע .ןגרָאז ,ןייּפ ,םירוסי

 -עג םיא ןבָאה סָאװ ,תוביס יד וצ ןעוועטנורגרעד רעטקָאד רעד ךיז טעוו

 סָאװ טיײקנַארק ַא ןיא דשוח טנייה םיא זיא ןעמ זַא ,דנַאטשוצ םעד וצ טכַארב

 טָאה רע סָאװ ,לַאפוצ רעזיולב ַא רשפא זיא סע ?עינַאמ-סגנוגלָאפרַאפ :ךיז טפור

 טשינ ןעד זיא .העש קיצנַאװצ ןוא ריפ ןופ ךשמ ןיא טנגעגַאב ןשטנעמ ייווצ יד

 א יו רעמ טשינ ךיוא ךָאד זיא טנייה טבעל רע סָאװ סָאד ?לַאפוצ רעזיולב ץלַא

 ,ןבעל ןבילבעג זיא רע זַא ,טלקייקעג ױזַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלַאפוצ עניילק ןופ טייק

 .גָאט םעד טניז .ןרעוו ךייר ייב טלַאה ,ךיירגלָאפרעד זיא ,דניק ַא טימ בייוו ַא טָאה

 ,ליּפש-לרוג ןוא לַאפוצ יו רעמ טשינ רע טעז ,לכש םוצ ןעמוקעג ויא רע סָאװ

 רעלעה קרַאמ אקווד ליוו רע ?םיא ןופ ןגירקסורַא רעטקַאד רעד ןיוש טעװ סָאװ

 .טייקירעגיינ בילוצ זיולב רעבכָא ,ןוט סע טעװ רע .לָאמַא ןייז ןופ ןלייצרעד םיא לָאז

 לָאמַא סע טָאה ץעמע .,ּפָאק ןיא ןוטעג גָאלש ַא םיא טָאה ,השעמ --- ַא זיא טלצוו יד

 ןיולב רעטציא ךיז ףרַאד רע .עטכישעג עגנַאל ןייא עקַאט ךָאד זיא ץלַא .טגָאזעג

 ,סע ןלייצרעדרעביא ןוא םעד ןופ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןענַאמרעד
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 יקסווָאנשזולד השמ

 א

 יװ רעטקידנורעגסיוא ןַא ,רעסיורג ַא ןעוועג זיא ווָאנילַאמ ןיא קרַאמ רעד

 סָאװ ,ןקייטּפַא ,ךעלמערק .,ןעקנעש ,ןעמָארק ןעוועג ןענעז םורַא ןוא םורַא .ףייר ַא
 ךיז ןעניפעג סָאװ תורוחס עלַא טפיוקרַאפ טרָאד טָאה ןעמ .ןדַיי וצ טרעהעג ןבָאה

 צו טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ קרַאמ רעד זיא געט -דירי יד ןיא .ןוז רעד רעטנוא

 עקיברַאפ ןיא סעטרעױּפ ןוא םירעיױּפ ,תורוחס ײלרעלַא ,תומהב ,דרעפ ,רענעג
 ,ןפנָארב ,שיילפ-ריזח ,טסימ-ןדרעפ טימ טקעמשעג טָאה סע ,ןטכַארט ןוא רעדיילק

 עיור טרעהעג ךיז ןבָאה סע ןוא םימשב ,ןטכורפ ,עלָאמס ,סקעבעג שידִיי ,סַאבלָאק
 ,סעסקיש ןופ ןרעטכעלעג ,תומהב ןופ ןעשזריה ,טנעה ןופ ײרעשטַאּפ ַא ,תולוק

 .סעקרעלדנעה עשרעבייוו ןופ ןוא רעיײטש-קרַאמ עשידַיי ןופ תולוק

 עלעביצ עקיזיר ַא יו ,רעקידנור ,רעטיירב ַא ןענַאטשעג זיא קרַאמ ןטימ ןיא

 ךעלמערוט טימ ,ליטס ןשיטנַאזיב ןיא רעטסיולק רעשיסור ַא --- ּפָארַא ּפָאק ןטימ

 רעד ןופ רעּפרעק ןפיוא סעלעביצ ערענעלק יװ ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןלָאּפוק ןוא

 ןלָאּפוק יד ןוא יולב ןלעה ַא ףיוא טברַאפעג ןעוועג זיא רעטסיולק רעד .רעסיורג

 יובעג-עלעביצ םעד רעביא .ןירג ןכעליולב טימ טברַאפעג סמערוט-עלעביצ יד טימ

 ןָאצ ןייא יו ,ךיז טָאה סָאװ ,םלצ רעקיזיר רעטעדליגַאב ַא ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה

 רעטסיולק ןופ ןקָאלג יד ךיז ןבָאה ,ןירַא למיה ןיא ןסירעג ,לּפָאג ןקיזיר ַא ןופ

 ןופ טייו רעטייוב רעד ןיא ןרָאװעג ןעמּוװשעצ ןעגנַאלק יד ןענעז ,ןעגנולקעצ

 ,הרושב עטסיוו ןוא טייקיורמוא טכַארבעגנײרַא ןבוטש עשידִיי ןיא ןוא טָאטש

 ןעזעגסיוא ווָאנילַאמ ןופ ןגיוא סנדִיי ןיא טָאה קרַאמ ןטימ ןיא רעטסיולק רעד

 ָאד ןסעזעג ןטלָאװ ,ןעמַאװצ ארחא-ארטיס רעד טימ ,האמוט ירעש ט"מ יד יו

 קערש ןוא טייקדמערפ טימ ןגיוא יד ןיא ןכָאטשעג ןוא ייז סיעכהל וצ רעטסיוו ףיוא
 | .שינעמוקּפָא ןוא ףָארטש טימ

 ,רעלעה בייל בקעי ןופ קנעש יד ןענופעג ךיז טָאה קרַאמ ןטימ ןיא

 ,ןגיוא עקיטכיזצרוק טימ ,רעכעלקנערק ַא ,רערַאד ַא ןעוועג זיא בייל בקעי

 ןוא םינּפ ןקיכָאנק ַא טימ ,עקירעדינ ַא ,ערַאד ַא ןעוועג זיא ,עצנירּפש ,בייוו ןייז

 טָאה טָאג .גולק ןוא ףיט ,קנילפ ןעוועג ןענעז סָאװ ןגיוא עצרַאװש ,עניילק טימ

 ןוא סנייא ןבָאה סָאװ ,עטנוזעג ,עקרַאטש ןעגנוי :ןיז יירד טימ טשטנעבעג ייז

 .רעמייב יד יוװ ,ןוטעג סקַאװעצ ַא ךיז ייווצ

 טדערעג ,עצנירּפש בייוו ןייז ןוא רעלעה בייל בקעי ןגעוו ןעמ טָאה טָאטש ןיא

 : קנווװ ןפיוא בלַאה ,טלעטשרַאפ בלַאה

 ,רעיוט ןוא ריט ךרוד םיא סע טייג ,לזמ ןדִיי ַא טרעשַאב ---
 ערעטלע יד ףיוא רַאּפשנָא ןַא טימ טגרָאזַאב סנטיײצַאב ןיוש ךיז ןבָאה ייז ---|

 ,טנכערעגסיוא קידהשק טשינ ץנַאג ,ןרָא

 ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ,לפייה ןבלעז םענופ רעדנָאב רעד לשיפ זיולב

 רעד ,ןסעכ ַא דִיי ַא ןעוועג זיא רע .ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעמונעג ךיז ןוא ךַאז ַאזַא

 -עגנָא ךעלקיטש טימ ,ןּפיל עטכַאמשרַאפ קיביײא ,ןגיוא עקירעגנוה טימ ,לשיפ



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 זיא ,ןעלשיפ ,םיא יו ױזַא .םינּפ ןטציּפשרַאפ ךעלגנעל ַא רעביא דרָאב ענעפרָאװ

 ןכערב ךיז ,ןגרָאז ףרַאד ןעמ עכלעוו רַאפ ,רעטכעט זיולב ןבָאה וצ ןלַאפעגסיױא
 ,םלוע לש ונובר םוצ תונעט טַאהעג רעבירעד רע טָאה ,ןזייּפש וצ ייז יו ּפָאק םעד

 םענייא ,ןייז וצ טרעהעג סע יו טלעוו יד טשינ טריפ ןוא הלווע ןַא םיא טוט סָאװ

 ,בייל בקעי ,ןכש ןייז רעגייטש ַא יוװ ,גָאלוצ ַא טימ ךָאנ ,לסיש עלופ ַא רע טיג

 רעד לשיפ טָאה -- ?קיטַאלג ןוא ליוװ ױזַא ןדיי ַא א סעּפע סע טייג יוװ --

 ַאזַא ,רעקנעש רעד בייל בקעי יװ ,דַיי ַאזַא ךיז סע טמענ יוװ -- טהנעטעג רעדנָאב

 םייב לדניז טעשטשעיּפעג ַא רע זיא סָאװ ? ןגינעגרַאפ טיירב ַאזַא ,הזה םלוע קיטש

 ?רעדנָאב רעד לשיפ ,ךיא יװ טגיילעגנָא רעמ ,רעפעשַאב

 עשירעניגרַאפ טשינ יד טרעהעגסיוא לָאמעלַא טָאה בייל בקעי רעקנעש רעד

 רעגייטש ַא סָאװ ,ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז טימ טלכיימשעג ןוא ןכש ןייז ןופ דייר

 סנטשרע ?קידלוש רע זיא סָאװ ?דייר עכלעזַא ףיוא ןרעפטנע טנעקעג רע טָאה

 ייב ךיז למיה ןופ ןעד ןעמ טָאה ,סנטייווצ ? לזמ יװ ךַאז ַאזַא ןופ רע טסייוו סָאװ

 רעבירעד טָאה רע ?ןדיימ רעדָא ןעגנוי ןריובעג לָאז רע יצ ,טגערפעגנָא םיא
 ןעמ לָאז ןטלעו ערעכעה יד רַאפ טזָאלעגרעביא ךַאז יד ןיא טלכיימשעג זיולב

 | ..טכערעג זיא סע רֶעװ ןטּפשמ טרָאד

 םירעיוּפ ןעמוקעגפיונוצ געטיקרַאמ יד ןיא ךיז ןענעז קנעש סבייל בקעי ןיא

 ןיא ךיז טשטַאּפעג ,טנװָא ןיא טעּפש זיב טרוכישעג,ןעקנורטעג ,רעפרעד יד ןופ

 ךיוא ,טפעשעג לקיטש ַא ןסילש םייב רעלדנעה ןוא רעלקעמ עשידִיי טימ טנעה יד

 יירטיטשינ ַא בילוצ ,עלהבנג ַא בילוצ ןטסיופ ןוא סרעסעמ טימ ןגָאלשעג ךיז

 -ירַאטַאק ,םיבצק ,ןעגנוי-רעגערט טרָאד ןבָאה ,געט עקידעכָאװ עיורג יד ןיא .בייוו

 טימ ןסיברַאפ ןוא טיװקָא ןעקנורטעג ,ןתקולחמ ,ןשינעדָאל טעװַארּפעג ,סעשזַאג

 -נײרַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ךיז ןבָאה ןדִיי עקידובכב .ךעלרעבעל ענעטָארבעג

 עקשטעּפַאק ַא לָאמ ַא ,ייט לזעלג ַא טּפוזעג האנה טימ ךעלעמַאּפ ,קנעש ןיא טּפַאכעג

 ,טלמירדעגרעטנוא ךעלסיבוצ ךיוא ,בירעמ-החנמ ַא טּפַאכעגנײרַא ,ןפנָארב

 בקעי ,ןוטעג סקַאװעצ ַא ךיז ןבָאה בוטש ןיא רעקנעש םייב ןעגנוי יירד יד

 ןענרעלסיוא טייל ַא ןעגנוי יד ןופ ןכַאמ ,תילכת ןגעוו ןטכַארט ןבױהעגנָא טָאה ביילי

 ַא ,ןפנָארב לזעלג ַא ןעגנַאלרעד ֹוצ ױזַא יװ ,קנעש ַא ןיא ןייגוצמוא ױזַא יו ייז

 ןעמעננייא ,קנעש ןופ יוג ןרוכיש ַא ןפרַאװסױרַא ,לרעבעל ןטָארבעג ַא ,ריב לעפוק

 -ירפ טלָאװעג ךיוא ךיז טָאה ןבייל בקעי .םירוכיש הנחמ ַא ךעלעדייר עטוג טימ:

 יד ןוא דייר יד ץוח ַא ,תולוק-ןעיורפ ןרעה ךיז ןלָאז בוטש ןיא םיא ייב זַא ,קיטייצ

 -ןעיורפ עשירפ ַא טלָאװעג טָאה רע .קידנעטש טרעה רע סָאװ ,בייוו ןייז ןופ עמיטש

 טָאג םיא טָאה רעטכעט ןייק טימ ,טפַאשטריוװ-בוטש רעד ןיא ןפלעהוצ לָאז טנַאה

 ןלָאז ןרינש רָאנ ,ענייא טשינ ,בוטש ןיא רונש ַא ןייז שטָאכ לָאז ,טשטנעבעג טשיג
 ..ןדנעל ענייז ןופ ןעמוקסיורַא ןלָאז ךעלקינייא ןוא ןרעּפכורפ ןוא ןרעמ ךיז

 םעד ןוא בוט'םוי ןייא ןשיװצ .ןהכ ַא ןעועג ךיוא זיא רעלעה בייל בקעי

 רע .ןענכוד םוצ טייקכעלרעייפ רעטסערג רעד טימ טיירגעג ךיז רע טָאה ןרעדנַא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ךןייז וצ טָאג ןופ ןרָאװעג טלייוורעדסיוא זיא רע זַא ,טביולגעג ךיז ןיא ףיט טָאה

 טָאה רע .ןדִיי הדע ןַא ןשטנעב ןופ עיסימ יד טיױרטעגנָא םיא טָאה ןעמ .ןהכ ַא

 זיא רע ןוא ןערב סיורג טימ הווצמ יד ןוט וצ ןגיוצרעד ןעגנוי ענייז רעבירעד

 .םיא ןענכוד ןייז בילוצ זיולב טָאה ,םלוע לש ונובר רעד זַא ,רעכיז שממ ןעוועג

 | ,ןיז זיולב טימ ןעוועג הכזמ
 ןעוועג זיא ווָאנילַאמ ןיא שרדמה:תיב עסיורג סָאד ןעוו ,געט-בוט םוי יד ןיא

 ןפרַאװ וצ עקליּפש ַא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,רענעװַאד טימ טקַאּפעג

 "חרזמ רעד ייב ןענַאטשעג זיא ,קחצי שרעה 'ר ,בר רעװָאנילַאמ רעד ןוא ליד ןפיוא

 יװ טליפעג רעלעה בייל בקעי טָאה טלָאמעד ,ןטלעװ עכיוה ןיא טפיטרַאפ טנַאװ

 ןצרַאה ןיא ,טימעג ןייז םורַא ןוא ןיא טרעטַאלפ טייקילייה עכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 -רַאפ ַא ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאה סָאװ ,קנַאדעג ַא ןענעבנגרַאפ םיא ךיז טגעלפ

 ןיז יירד ענייז טימ ךיז טָאה בייל בקעי .שדקמה:תיב ןיא םינהכ יד וצ ךיילג

 טליּפשעצ ךיז ןבָאה סע .רענעט ײלרעלַא ףיוא ,תולוק עטסכעה יד ףיוא ןזָאלעצ

 רעדעי .םענייניא עלַא -- ןַארּפָאס ,רָאנעט ,ןָאטירַאב ,סַאב ןופ ןפודסיוא עשיטעטַאּפ

 ןיא ןטכָאלּפעג ןוא ךיז טלקייקעג ,ןרעדנַא םעד ןגייטשרעביא טלָאװעג יוװ טָאה ןָאט

 ןופ ןעוועג ןענעז ןעגנוי יירד יד יו ױזַא .סעמיטש יד ןופ שימעג ןטרילודָאמ םעד

 טיול טליּפשעצ ןוא טלײשעגסױרַא סעמיטש ערעייז ךיז ןבָאה ,רעטלע ןקידנגייטש
 .םייב ןלָאז ייז זַא ,ןטַאט ןופ גָאזרַאפ ַא טַאהעג ןעגנוי יד ןבָאה וצרעד .ןרָאי יד

 וליפַא ,רענעט עטסכעה יד ןעמענ רָאנ ,תוחוכ ןייק ןעװעלַאשז טשינ ןעננוד

 | | .ןעמענ ייז ןלָאז דלַאװגב

 .האנה קידלַאװעג ןבָאה ווָאנילַאמ ןיא שרדמה-תיב ןסיורג םענופ רענעװַאד יד |

 ,עלעּפַאק סבייל בקעי ןופ ליּפש-ןעגנַאלק ןוא -רענעט םעד ןופ טָאהעג

 טימ טדערעג ןדִיי ןבָאה -- ןרעה וצ גונעת ַא .דלַאװעג ַא ,ןענכוד ַא --

 יי ,ביול סיורג
 ּ! ןיירַא ןצרַאה ןיא ךיילג טפערט ,גנושטנעב ַא ןוא גנַאזעג ַא --

 !ןערב ןייז ,ןענכוד םייב הנווכ סבייל בקעי טנייה ---

 טצכערקעגרעטנוא ,דייר:ביױול עכלעזַא קידנרעה ,רעדנָאב רעד לשיפ טָאה |

 :שירעניגרַאפ טשינ עלעסיב ַא

 רעדָא ,לדמעה ןדייז ַא ןיא ןריובעג רֶע טרעװו ,לזמ ןדִיי א טרעשַאב --

 : | . ...ןהכ ַא ןריובעג טרעוו

 טימ לופ חומ ַא טימ ןענעװַאד ןופ ןײגמײהַא ןיוש טגעלפ רעדנַאב רעד לשיפ

 .ןעמוקַאב טשינ םיא זיא ןענכוד סבייל בקעי .ןעקנַאדעג עכעליירפ ןייק טשינרָאג

 :ביל ןצנַאג ןרעביא םיא ייב ןגָאלשעגנָא ןבָאה ןעקנַאדעג עכעליירפ-טשינ יד
 םעד ,םיא טמוק סָאװרַאפ ?קידרשוי טשינ טלעו יד זיא יאמלה ןוא יאמלה

 ךָאנ זיא ,טנַאה רעלופ ַא טימ הסנרּפ טָאה ,ןליבסנַאמ עמַאס רעדניק ,רעקנעש

 ןוא םורַא ? סָאװרַאפ ,עקַאט ,ונ .בוט םוי ןדעי ןדַיי טשטנעב ןוא ןהכ ַא וצרעד

 ןיא ןגָאלשכרוד םיוק ךיז ןעק ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי ַא ביל בקעי ךָאד זיא םורַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןסחי ַאזַא רע ןיא סָאװ טנייה ,ןדמל רעסיורג ןייק טשינ זיא ,תויתוא עניילק יד

 םורַא ןפייר טּפַאלק ,ןַאּפש ןיא דרעפ ַא יװ טעװערָאה ,לשיפ ,רע ןוא ? טָאג ייב

 -סעפ סיוא טקיטרַאט ,סרעמע טכַאמ .טיורב ןטענק וצ סעשזייד טכיררַאפ ,רעסעפי

 ןלָאז ייז סענעדִיי עמערָא רַאפ סעילַאב טכיררַאפ ,שטשרָאב ןקידחסּפ רַאפ ךעל

 -מוא ךיז םיא ףיוא רעצימע סָאד לָאז ,שעוו לסיב ענדיב סָאד ןשָאװּוצסױא ןבָאה

 וצ ןעק ןוא טעּפָאקרַאפ זיא ,דרע רעד ןיא ףיט ןלייא ןיינ טגיל רע !ןיינ ? קוק

 ,ןכיירגרעד טשינרָאג ןעק .ןייגרעד טשינרָאג

 טימ טרעפטנערַאפ ןעקנַאדעג עכעליירפ-טשינ ענייז טָאה רעדנָאב רעד לשיפ

 :ץפיז ַא

 ֹוצ ןוא ןטייצ שקיטנייה טוג זיא סע סָאװ ,סייוו ךוא יג ,םכה ַא ייז ייג ---

 ןרעו רָאג רעדָא ,ןהכ ַא ,בר ַא ןרעו ןעמ ףרַאד יצ .ןעמענ ךיז ףרַאד ןעמ סָאװ

 ..המדא רעד ןיא ףיט לגייב ןקַאב ןוא רעדנָאב ַא

 ,יכדרמ ןסייהעג טָאה ןיז יירד יד ןופ רעטסטלע רעד

 עטמולחרַאפ ,םינּפ ןלופ ןטקידנורעגסיוא ןַא טימ ,טיובעג-טסעפ ןעוועג זיא רע

 םיא ןענעז סָאװ ,רעכיב ײלרעלַא טנעיילעג ,טכַארטרַאפ ןעוועג לָאמעלַא ,ןגיוא

 ןוא ןענרעל טלָאװעג טשינ רע טָאה הבישי ןייק ןיא .ןײרַא טנַאה ןיא ןעמוקעג

 רעד וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע .ןציז טלָאװעג טשינ ךיוא רע טָאה אומג רעד ייב

 ,רעייפ םוצ גילפ ַא יו ,טלעוו רעסיורג

 טָאה קילגמוא ןַא ןעוו ,רָאי ןצניינ ןופ רעטלע ןַא ןיא ןסקָאװעגנײרַא זיא רע |

 טשינ רעמ טרַאד ןופ ןוא ריט סרעקנעש םעד ביל בקעי ייב טגיילעגקעווא ךיז

 | | ,ןטערטּפָא טלָאװעג

 םיא ןופ עמַאמ-עטַאט טָאה תחנ סיורג ןייק .ךעלדיימ ןפָאלעגכָאנ זיא יכדרמ

 ןעק ,ןלציל-אנמחר ,רעבייוו ןוא רעכיב ןיא ןוטרַאפ זיא גנוי ַא זַא .טַאהעג טשינ

 ןיא ןטלַאה טלָאװעג םיא טָאה בייל בקעי לפיוו .ןעמוקסיורַא טשינ סטוג ןייק ןיוש

 טָאה גנוי רעד .ןפלָאהעג טשינ סע טָאה ,שיט-קנעש םוצ םיא ןדנובעגוצ ,ןַאּפש

 טניימעג ןוא ,ןטערטסיוא ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,געוו םענעגייא ןייז טַאהעג ךיז

 .געו םעד ףיוא קיטַאלג רָאג ןייג טעװ רע זַא ,רע טָאה

 םיא רַאפ טלָאמעגסױא ,דייר -רסומ טימ טפָארטשעג םיא טָאה בייל בקעי

 -עגוצ טייהרעניילק ךיז טָאה יכדרמ .ןברַאפ עטסכעלרעדיוש יד ןיא םונהיג סָאד

 רע רעטלע סָאװ רעבָא ,"דניז; ענייז ףיוא טַאהעג הטרח ,דייר סנטַאט םוצ טרעה

 -ץגנָא טשינ רעמ ןבָאה ןוא ןּפעװסיױא ןעמונעג דייר-רסומ יד ןבָאה ,ןרָאװעג זיא

 ןייק טשינ ןיײילַא ,רעטָאפ רעד טָאה וצרעד .קערש ןייק ןוא ארומ ןייק ןפרָאװ

 ,סנטשרע :ןכַאז ייווצ בילוצ דייר-רסומ ענייז טימ טרעהעגפיוא ,ןדמל רעסיורג

 ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה ךוב ַא .רעכיב רַאפ טַאהעג ץרא:-ךרד בייל בקעי טָאה

 ענעלױהרַאּפ ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,ךַאז ַא ןיא סע .,ןעקנַאדעג עכעלנייוועגרעסיוא
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 דיא יכדרמ ןוא ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא יו ןטכַארטַאב סָאד ןעמ ףרַאד ,ןטלעוו

 ןסיירנייא טלָאװעג טשינ רע טָאה ,סנטייווצ .רעכיב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג קידנעטש
 םייב *עילעּפַאק, ןייז וצ טפרַאדעג קיטיינ רעייז םיא טָאה רע לייוו ,ןוז ןייז טימ

 ןענכוד ןוא לוק סיכדרמ .ךיז ןופ ןרעוונָא טלָאװעג טשינ םיא טָאה רע .ןענכוד
 םיא זיא דיי טשטנעב רע סָאװ ,ןײלַא םעד טימ ןוא ,קרַאטש רעייז ןעמ טרעה

 ...דניז ענייז ,טייקיניזטכייל ןייז לחומ ןיוש טָאג

 טנוזעג ,קרַאטש ,ךיוה ןעוועג זיא רע .,ףלָאװ ןסייהעג טָאה ןוז רעטייווצ רעד

 םיא ןעק טניוו:םערוטש ןייק סָאװ ,םיוב רעטנוזעג, רעטסעפ ַא יװ ןעזעגסיוא ןוא

 געלשעג ַא ןיא טנעקעג ןוא קרַאטש-ןזייא ןעוועג זיא ףלָאװ ,ןריר טשינ טרָא ןופ

 -עגוצ טָאה גנוי רעד .ןעמוקייב עלַא ייז ןוא .יירד ערעדנַא ןגעק ןטסעמרַאּפ ךיז

 -עגנָא ךיז רעױּפ ַא טָאה .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ טעברַאעג .קנעש ןיא ןפלָאה

 -רעטנוא ףלָאװ זיא ,רוכיש ןטייוצ א טימ געלשעג ַא ןפורעגסיורַא ןוא טרוכיש

 "עגסױרַא ייז ןוא ךעלקער יד ייב םירוכיש עדייב טּפַאכעגנָא ,ןטניה ןופ ןעמוקעג
 ,רעגערט רעשיטָאטש ַא ביוא .ןגיוא סנעמעלַא רַאפ ןיירַא קרַאמ ןטימ ןיא ןפרָאװ

 טָאה ,קנעש ןיא געלשעג ַא רעדָא ,הקולחמ ַא טריפרַאפ טָאה שזַאקשָארד רעדָא

 טימ טָאה רע .טייוו וצ ןייגרעד טשינ לָאז סע זַא ,ןבעגעג גנוטכַא ףלָאװ ןיוש

 ןדיישעצ ןוא ןטניה ןופ ןוט וצ גנורּפש ַא עגר עדעי טיירג ,טרטיולעג ןגיוא ענייז

 ,טונימ רעסייה רעד ןיא רעגעלש יד

 טזָאלעג טשינ ךיז ןוא תולווע ןייק ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ףלָאװ

 -טשינ ןוא ןדִיי ןשיווצ געלשעג ַא ןכָארבעגסיױא טָאטש ןיא זיא .עשַאק ןיא ןעיײּפש

 -מוא ןגָאלש ןזָאלרעד טשינ ,ןקידיײטרַאפ וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא ,ןדִיי

 | ,ןדִיי ענעפלָאהַאב

 ,סעטרעױוּפ ,םירעױוּפ טימ לופ ןעוועג זיא קנעש יד ןעוו ,געט-דירי יד ןיא

 -יױרעגנָא יד ןסירעגפיוא טָאה רעדורעג רעד ןוא ,רעייג-ספרָאד ,רעײטשיקרַאמ

 לדניזעג ןצנַאג ןפיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג ףלָאװ טָאה ,טפול עטציהעגנָא ,עטרעכ

 לָאז קנעש יד ,ןעיירעסייר ןייק וצ ןעמוק טשינ לָאז סע ,ןבעגעג גנוטכַא טוג ןוא

 עצנַאג טימ סױרַא לָאז עטַאט רעד ןוא ןכָארבעצ טשינ םילכ יד ,ץנַאג ןביילב

 | ,םירבא

 -קנערק ַא ןעוועג זיא רע .ףסוי ןסייהעג טָאה ןיז יירד יד ןופ רעטירד רעד

 טגלָאפעגסױא ןוא ןיירַא רדח ןיא ןעגנַאגעג ,טלטרעצעג ַא ,סליטש ַא ,לגנַיי רעכעל

 ןבָאה טייל עמורפ עלַא ןוא עמַאמ-עטַאט סָאװ ,ןסייהעג םיא טָאה דמלמ רעד סָאװ
 םיא ןוא טשטנעבעג םיא טימ ךיז ןבָאה עצנירּפש ןוא בייל בקעי .טגָאזעג םיא
 ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יװ טלטרעצעג

 לא לא
 א

 ,ךודיש ןטוג ַא ,יכדרמ ,ןוז ןטסטלע ןייז רַאפ טכוזעג טָאה בייל בקעיו

 ךענעז ןטייז עלַא ןופ .םינכדש ןעיירד ןעמונעג ךיז ןבָאה זיוה ןיא םיא ייב
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 עקימורַא יד ןופ ןוא ןדִיי עשימייה ,סע טסייה ענעגייא ,טָאטש ןופ ,ןעמוקעג ייז

 ןוא טימעג ןקִיור ַא טימ ןבָאה סָאװ ,ענעסַאלעג ,עקידנגייווש --- ןדִיי .ךעלטעטש

 -ַאב ןבָאה ייז ,גנַאלרַאפ ןייז ןוא דייר סבייל בקעי טרעהעגסיוא תעדה-בושי טימ

 -עמַאּפ ןבָאה ייז .סעכלעזַא ןליוו ,עצנירּפש ,בייוו ןייז ןוא רע סָאװ ּפָאק ןטימ ןעמונ

 -םיוא דָאש ַא ןעוועג טלָאװ סע יו ,ךעלעפעל טימ טּפוזעג ,ייט ןעקנורטעג ךעל

 "צג ,ןסָאריּפַאּפ טרעכיורעג ןבָאה ,ייווצ ןוא סנייא קנורט ןכעלרעדנווו ַאזַא ןבעגוצ

 זיב ,דייר עקיטייז טדערעג ,עקשוּפ-ןוטיט סבייל בקעי ןופ ןייז דבכמ ךיז טזָאל

 ךבָאה סָאװ ,םינכדש ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע .ךית עמַאס םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז

 ,סיתית-יכיהמ ,ךעלטרעווכיילג ןפרָאװעגנײרַא ,רעהפיוא ןָא דייר טימ טלדורּפשעג

 רָאנ ,דיר סמענעי ןופ ףוס ןזיב טרעהעגסיוא טשינ לָאמנייק ,ךעלטרעוו-אדמג

 עלַא ןוא תולעמ עלַא טנכערעגסיוא .שיט ןפיוא הרוחס רעד טימ סױרַא ךיילג

 דייר עשירעמירַאב ןוא דייר-ביול טדערעג ןוא טדערעג ,הלכ רעד ןופ ןטייז עטוג

 עצנירּפש ןוא בייל בקעי .ךודיש ןופ טייקסטוג יד ןרעלקרעד טלָאװעג ץלַא ןוא

 םייל בקעי .רעהַא ןרָאפעג ,ןיהַא ןרָאפעג ,ןעגנואעז עלַא ףיוא טוָאלעג ךיז ןבָאה

 ןוא "הרוחס, יד ןטכַארטַאב טזומעג ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז טימ ןיילַא טָאה

 טשינרָאג ןעמ טָאה ,ןײלַא רוחב-ןתח םעד ,ןיכדרמ .תוניבמ ענעגייא ןייז ןגָאזסױרַא

 רעצנַאג רעד ןיא ןקיטייז ַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה םיא .ןעגנואעז יד וצ טזָאלעגוצ

 ,ןיינ רעדָא ,ָאי טגָאזעג טָאה בייל בקעי זַא ,ןעוועג גונעג זיא סע .ךַאז

 זומ ,ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ,ןײלַא רע .טרַאּפשעגניײא רעבָא ךיז טָאה יכדרמ

 טעוװ בייוו ןייז יװ ,טלעוו רעד ןיא טלַאה רע יװ ,ןסיוו זומ רע ,הלכ יד ןקוקנָא

 טגָאזעג טָאה ביל בקעי ןעװ זַא ,לָאמעלַא ךיז טָאה טזָאלעגסױא ןוא .ןעזסיוא

 ענייז טימ טָאה עטַאט רעד סָאװ סָאד .ןיינ ןפרַאש ַא טגָאזעג יכדרמ טָאה ,ָאי

 ןיא רָאג טָאה ,ליווװ ןוא ןייש רַאפ ןענופעג ןוא טכַארטַאב ןגיוא עקיטכיזצרוק

 ,שירַאנ ןוא טלעװ יד יו סואימ ,טשינרָאג עלָאג רַאפ ןעזעגסיוא ןגיוא סגנוי םעד
 .טגיוטעג טשינ טָאה סע .םכח ַא ייז ייג ןוא .גיצ ַא יו

 ףיוא ןוא ןעגנואעז סנטַאט ןפיוא טזָאלרַאפ טשינ לייוורעד ךיז טָאה יכדרמ

 ןליוורעדיװ ַא טליפעג טָאה רע .םעד ףיוא ןוטעג יײּפש ַא טָאה רע .םיכודיש יד
 | ,ןכַאז יד וצ

 ןעוועג זיא רע ,רעכיב עכעלטפַאשנסיוװ טנעיילעג ,טנרעלעג ליפ ךיוא טָאה רע
 ערעדנַא ןיא ןוא קיטַאמעטַאמ ,עיגָאלָאיב ,עימעכ ,קיזיפ ןופ טלעוו ַא ןיא ןוטרַאפ

 -רעל ןוא טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןרָאפוצקעװַא טיירגעג ךיז טָאה רע .ןטּפַאשנסיוװ
 ,קרַאמ ןפיוא ,קנעש רעד ףיוא ,ןטַאט ןפיוא ןזיוועגנָא רעמ ןייז טשינ .ןרידוטש .,ןענ
 ,ןכיירגרעד וצ סעּפע טפַאשקנעב ןוא םיכודיש

 ! ןעוועג סע זיא גָאטימכָאנ ןליטש ַא ןיא ,לָאמנייא
 ןטלַא ןַא ןיא טקוקעגנירַא ןוא שיט-קנעש ןרעטניה ןסעזעג זיא בייל בקעי

 ןדנַאר יד .טײקטלַא ןופ יולב-ךעלבלעג ןעוועג ןענעז רפס ןופ רעטעלב יד .רפס

 ןבָאה ןגיוא סבייל בקעי .תויתוא עקנינבירד טימ ןבירשַאב ןעוועג ןענעז םורָא
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 יקסװָאנשזולד השמ -

 ןַא סעּפע ןגעװ טכַארטעג טָאה חומ רעד ןוא תויתוא יד רעביא טעשזדנַאלבעג

 ןוא ןטייז עטוג ענייז טימ שטנעמ רעד סָאד זיא ,רעגייטש ַא ,סָאװ .ןינע ןרעדנַא

 ןייז טימ ךיוא ןוא דובכ ,רעבייוו ,טלעג וצ גנוטסולג ןייז טימ ,ןרעלעפ ענייז טימ

 ?הוואת ַא טשינ ךיוא שטנעמ ןופ טייקנדײשַאב יד ןעד זיא ןוא .טײקנדײשַאב

 ןסירעג ךיז ןוא ןגילפ טעמושזעג ןבָאה קנעש רעד ןופ רעטצנעפ יד ףיוא

 טימ למינּפ סָאד ןשַאועג םורפ ךיז ץַאק ַא טָאה לקניוו ַא ןיא ,ןסיורד ןקינוז םוצ

 טשינ ךיז טניפעג ץעגרע יצ ,ךיז םורָא טריּפשעגסיױא ןוא ךעלסיפ עטשרעדַאפ יד

 יד וצ טנעָאנ ןעװעג םינּפ סבייל בקעי זיא ןגעוו טייקיטכיזצרוק בילוצ .זיומ ַא

 -עג ענעגײא ענייז טימ טרעּפמַאעג ךיז טָאה רע .רפס ןופ רעטעלב עטלעגרַאפ

 ןבָאה סָאװ ,לָאמ ַא טימ ןגָארפ ליפ ןרעפטנערַאפ טנעקעג טשינ ןוא ןעקנַאד

 ,טקינײּפעג םיא

 טנקירטעג ןבָאה שיט-טעפוב ןגנַאל ןפיוא .ןעוועג טשינ קנעש ןיא זיא רענייק

 ןוא גנירעה-רעטקַאהעג ,ךעלכיק ,עלעביצ ךעלקיטש ,ךעלצעלּפ .רעייא ,ךעלרעבעל

 "פיוא ןָא סנּפָארט ןענירעג ןבָאה ריב לסעפ ַא ןיא ןַארק ַא ןופ .גנירעה ךעלקיטש

 ךיז ןבָאה סע ןוא סַאג ןופ ריט יד ןוטעג ףױא-לַארּפ ַא ךיז טָאה גנילצולּפ .רעה

 "עג סמערָא יד ייב ןבָאה עדייב ייז ןוא עטרעױּפ ַא טימ רעױּפ ַא טּפוטשעגנײרַא

 ןעמוקעגוצ ןענעז ייז .ןגיוא עטנייוורַאפ טימ לדיימ גנוי ַא דלַאװעג טימ טּפעלש

 ּפעק יד טימ ,שיט ןרעביא ,םילכאמ יד רעביא ךיז ןוטעג רַאּפש ַא ,שיט-קנעש םוצ

 רעבלעז רעד ןיא .רפס םענעפָא ןייז וצ ןוא ןבייל בקעי וצ ןלַאפעגוצ יו טעמכ

 ןיּפ -- עקישטיווק ,ליומ סרעױּפ ןופ --- עװָאסַאב : תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה עגד

 ,לדיימ רעד ןופ -- עקידנעשעה ,עקידנענייוו ןוא עטרעיוּפ רעד

 !ײ-ַא-ק-ד-רָאמ ,יַאקדרָאמ ---

 םיא ךיז ןבָאה ןלירב יד ,רפס ןופ טּפַאכעגקעװַא םינּפ ןייז טָאה בייל בקעי

 יד ןופ .ןרעטיצ ןעמונעג םיא ןבָאה טנעה יד ,זָאנ-ץיּפש רעד ףיוא טקורעגּפָארַא

 טָאה ,טכליהעגסױרַא ָאד ןבָאה רעליימ עקידנעיירש יירד יד סָאװ ,סױרַא ןדלַאװעג

 -עג קרַאטש ךיז רע טָאה .יכדרמ ,ןוז ןייז ןופ ןעמָאנ םעד טּפַאכעגפיוא זיולב רע

 סָאד טָאה סָאװ :טגערפעג ךיז קנַאדעג ןיא עגר רעבלעז רעד ןיא ןוא טרעדנווו

 ןוז ןטסטלע ןיימ וצ טייל יד ןופ תולוק יד ןעמוק יוװ ? ןרעדנַא ןטימ סנייא ןוט וצ

 טגנַאלרַאפ ןעמ זַא ,סױרַא תולוק יד ןופ טּפַאכעגפיוא ךָאנ רע טָאה רלַאב ? יכדרמ

 םיא ןעגנערבניײרַא ,יכדרמ ,לדניז רעייט ןייז ןכוזפיוא טונימ יד לָאז רע םיא ןופ

 רַאפ םיא ןלעװ רעבייוו ייווצ יד טימ ןױשרַאּפסנַאמ רעד ,יירד ייז ןוא רעהַא ָאד
 -ַּפָא םיא ןופ טעװ ןעמ :ונייהד .טרָא ןפיוא טכער ןייז ןוט ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא

 ןייז ןעילַאמכעצ ,סקָא ןַא יו םיא ןעגנערבמוא ,ןענעגרהרעד ,טיױה יד ןדניש

 | ,טנידרַאפ רשכ טָאה רע יו ױזַא ,ןגיוא ענייז ןוא רעבעל

 ,רעמינּפ עטגערעגפיוא יד ןעמונַאב טשינ רעלעה בייל בקעי טָאה בײהנָא ןיא

 ַא ןטימ ןיא ןליוװ סָאװ ,ןלציל-אנמחר םירוכיש ןענעז סָאד זַא ,טניימעג טָאה רע

 חמשמ רשפא ךיז ןענעז רעדָא ,טולב שידִיי ןעז ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןופ גָאט ןלעה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יז

 ייז ךיז טסולגרַאפ סע זַא ,םירעיוּפ ,םירוכיש ףיוא עגַארפ ַא .רעגייטש ַאזַא ףיוא
 ןטימ ןיא ךייט .ַא ןעװעמַאט ןעמ ןעק ?ןטלַאהנייא ייז ןעק רעוו ,ןוט וצ עילוה ַא

 יד ֹוצ ןגיובעגוצ ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז רעבָא טָאה רע ןעוו ?גנוצײלפרַאפ ַא

 ,לסקיש ןטנייורַאפ םעד ןגעקטנא טקנוּפ ןעמוקעגסיוא זיא םינּפ ןייז ןוא סרעיירש

 -ץרַאװש ןוא ,רָאה ענעזָאלעצ טימ ,עטעשטרָאקעגנעמַאזוצ ַא ןענַאטשעג ָאד זיא סָאװ

 בלַאק ַא יװ ,ןעזעגסיוא יז טָאה ןצנַאגניא ןֹוא .ןגיוא יד רעטנוא סעגנערפ- עיולב

 ןיא ,וטעג לקַאװ ַא סעּפע חומ ןיא ןבייל בקעי ייב ךיז טָאה -- הטיחש רעד רָאפ

 .טלעק רַאפ ןרירפ ןעמונעג ,ןסירעגּפָא סעּפע םיא ךיז טָאה ןצרַאה

 טָאה -- לוק שירַאהעג ַא טימ ןגירשעג רעיוּפ רעד טָאה -- !יַאקדרַאמ ---

 -םיוא ךיוב םעד םיא לעװ ךיא !טכַאמעג ךעלקילגמוא יז !רעטכָאט ןיימ טריפראפ

 ָאד ,ןקידנעב םיא ךיא לעװ ,טרָא ןפיוא ָאד טָא ,ןזָאלסױרַא סעכעכעב יד ,ןענערט

 ,ןוט טכער ןייז ךיא לצוו

 ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טרעמָאיעג עטרעיױוּפ יד טָאה -- ךעלעדייר עטוג טימ --

 ? יז טסייוו סָאװ !רענייד גנוי רעד ,ןעמונעג יז רע טָאה -- רעּפרעק סלסקיש םעד

 ַא ,גיוצ ַא -- יז ןוא ריא וצ ןכַארקעג זיא רע !בלַאק ַא !ךָאד יז זיא כלַאק ַא

 .ךיז וצ ןכירק טזָאלעג םיא טָאה עכיטניה

 טשינ ידכ ,שיט גערב םייב טּפַאכעגנָא טנעה עדייב טימ ךיז טָאד בייל בקעי

 ךיז רע טָאה ,שיט ןופ טשטילגעגּפָארַא ךיז טָאה רפס ענעּפָא סָאד .,ןלַאפוצמוא

 :ןגירשעג לוק ןייז טימ טשינ ןוא סע ןבייהוצפיוא ןגיובעגנייא

 !ןגירשעג ןוא דלַאװעג ! עדעצ-נ-ירּפש !טצנירּפש --

 קילב ריא .ןפיולוצנײרַא ןעמוקעג םעטָא ןַא ןָא זיא עצנירּפש עקנירַאד יד

 ,ךיילב ןעוועג זיא םינּפ ריא סָאװ ,לסקיש ןטנייוורַאפ םעד ףיוא :לַאפעג ךיילג זיא

 צעצנירּפש טָאה לענש רעד ףיוא .ןגיױא יד רעטנוא סעגנערפ עיולב טָאהעג טָאה

 ןעלדניווש ןעמונעג ריא טָאה סע .סעקוועשטיּפ עלַא טימ ןברוח ןצנַאג םעד ןעמונַאב

 .ןוטעגּפָא סָאד טָאה ןיז עריא ןופ רעוו .טפול טלעפרַאפ ריא טָאה סע ,ןגיוא יד רַאפ

 ענייש ַא זיא סע .ףלָאװ ןוא יכדרמ :רעביא טביילב ,ףסוי לגנִיי רעד טשינ רעכיז

 סָאװ ,ךעלרעּפמײשַאב ןיוש טעז יז .ריא ףיוא ןעמעראברעד ךיז לָאז טָאג ,השעמ

 | ...םָאק ריא ףיוא טייג סע קילגמוא ןַא רַאפ

 סױרַא קנעש רעד ןופ תולוק יד טרעהעג סַאג ןיא ןשטנעמ ןיוש ןבָאה לייוורעד

 ןיא קינייװעניא ןיירַא טלָאװעג ,רעדנּוװ עזייב ףיוא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא

 ,ןעגנורדעג זיא ,ןקָאלג ןעגנילק סע .קיטַאלג טשינ ָאד ךָאד זיא סעּפע לייוו ,קנעש
 ...אגח זיא סע זַא

 -טנָארפ רעד וצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג דלַאב זיא עצנירּפש

 ןגיל סָאװ ,תושוב ןוא תוּפרח יד ןעז ןיא ךיז ןרַאּפשנײרַא טשינ ןשטנעמ ןלָאז .ריט

 -קנעׂש םוצ טזָאלעג ךיז טייקלענש רעקיצילב ַא טימ יז טָאה דלַאב .ןֿפָא ןוא טעקַאנ

 --רעבעל ,גנירעה ,ןצכעסייבוצ עלַא טימ ,ריב רעשעלפ עכעלטע ןוטעג ּפַאכ ַא ,שיט

 -קעװַא סָאד ןוא ךעלזדנעג ענעטָארבעג עבלַאה ,רעייא ,ךעלצעלּפ ,ךעלקיּפופ ,ךעל
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 יקסווָאנשזולד השמ

 -יירש יד ןטעבעג לוק קירעדינ ַא טימ ןוא קנעש ןטימ ןיא שיט א ףיוא טלעטשעג
 ךיז ןבָאה ייז .ןײרַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע לייוורעד ןלָאז ייז זַא ,טסעג עקידנע

 זיא סע .ןסייברעביא ,ןּפַאכרעביא סעּפע ןפרַאד ייז זַא ,טעװערָאהעגנָא ױזַא ךעבענ
 טימ גנירעה רעד ןוא ךעלקיּפוּפ עטעפ ,ךעלזדנעג ענעטָארבעג עשירפ ,ריב טלַאק

 .ייז ןענעז טמעטַאב ױזַא ,ליומ ןיא טושּפ ןעייגעצ למעז יד

 ךיז עצנירּפש ערַאד יד טָאה -- ןשטנעמ עקיצרַאהטוג ,עניימ עקנירעייט --

 טָאג ךייא לָאז --- ןייועג טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא סריא לוק סָאד ןוא ןטעבעג

 ןוא גנוי םעד ןכוזפיוא דלַאב ןלעװ רימ .שיט םוצ וצ רָאנ ךייא טצעז .ןשטנעב

 ,עקנירעייט ,לייוורעד .ןירַא םיא ןיא רָאנ טעו סע לפיוו ּפעלק ןעגנַאלרעד םיא

 .עניימ עקניטוג ,רעצרעה יד ךייא טּפַאכרעד ןוא שיט םוצ ךייא טצעז

 סעקשיק יד םיא זומ ךיא -- טרענודעג רעױּפ רעד טָאה -- !יַאקעדרָאמ --

 !ןתיממ !ןתיממ םיא זומ ךיא !ןשטעווקעצ םיא ךיא לע רעבעל יד ,ןזָאלסױרַא

 סַאב סנַאמ ןיא טעשטיווקעג עטרעיוּפ יד טָאה -- !רעהַא טיג ןעקעדרָאמ --

 ןגיוא יד !ייה ןיא ,דלעפ ןיא ,רעייש ןיא ,םעדיוב ןפיוא ןכירק טעװ רע -- ןיײרַא
 !ןבעגנײרַא טנַאה רעד ןיא םיא רימ ןלעוו

 ךיז טניירפ עטוג סבייל-בקעי ןֹופ רעוװ טָאה -- ןיכדרמ ןעגנערב רימָאל ---

 סָאװ ,ןעז ןלעװ רימ !קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא הזחנו-יתינ ןייז לָאז -- טשימעגניײרַא

 !עטכישעג רעד וצ ןגָאז וצ טָאה רבד-לעב רעד ,ןיילַא רע

 ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדַי יד ןופ רענייא ןעװעג זיא ,טניירפ רעטוג רעד

 ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז ןריט יד שטָאכ ,ןגָארקעגנײרַא

 ! ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ךָאד זיא רע ?גנוי םעד ,םיא ןעמ טמענ ּווװ --

 ץלַא ןענעק ןעגנוי עקיטנייה סָאװ ,סייוו ייג .ןלציל-הנמחר !ייטלוה ַאזַא ---

 ,רעדנָאב רעד לשיפ ןגירשעג טָאה ױזַא --- ןוטּפָא

 ןזיּפש עטסעב יד טימ שיט ןלופ ַא טגיילעגנָא לענש ,לענש טָאה עצנירּפש

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןכָאטשעג ןבָאה ןזיּפש יד .קנעש רעד ןופ ןעקנַארטעג ןוא

 ,ןטעב טזָאלעג טשינ רעמ ךיז ןבָאה ייז .רעליימ ערעייז טרעסַאװעג ןוא סרעיירש

 ןכוזרַאפ ןעמונעג ןוא שיט ןגנַאל ַא ייב טצעזעגקעװַא ךיז רעמינּפ עקידהזגור טימ

 רעד טימ ןרעפילוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עצנירּפש סָאװ ,ןכַאז עטוג יד ןופ
 : /  .טנַאה רעלופ

 .,טומ ןבעגעגוצ ךיז עצנירּפש טָאה --- עקנירעייט ןעמוקַאב ליווו ךיייא לָאז ---

 עבלַאה ייווצ ךיז ןיא ןסָאגעגנײרַא ייווצ ןוא סנייא טָאה רעױּפ רעד יװ ,קידנעעז

 טשינ ךייא טזָאל -- ךעלרעבעל ריפ-יירד ַא ןסעגעגפיוא ןוא ןפנָארב רעזעלג-ייט

 ! עקנירעייט ,רעצרעה יד ןייגרַאפ

 סָאד טקורעגּפָארַא טָאה יז ,ןטעב טזָאלעג טשינ ךיז טָאה עטרעױּפ יד ךיוא

 ןטַאט םייב יו טצעזעגקעװַא ךיז ןוא עצינדָאּפס יד ןביוהעגרעטנוא ,ּפָאק ןופ ךוט

 ַא ןעמונעג ,ןֿפנָארב זָאלג עבלַאה ַא ןגױצעגנײרַא טָאה יז ךיוא .,ןטרָאגנייוו ןיִא

 טָאה יז .טימעג סָאד טקַיורַאב ןוא סױרַא בייל סלזדנעג ַא ןופ עקלוּפ עקידובכב

58 



 דלעפ ןיא סםיוב ַא יװ

 עכעלטע ךוטרַאפ ןיא ריא ןפרָאװעגנירַא ,לרעטכעט ריא ןיא ןסעגרַאפ טשינ ךיוא

 ןופ קלח:רעטניה קיטש ַא ןוא למעז עכעלטע ,ךעלרעבעל ייווצ ַא ,ךעלקיּפוּפ

 .זדנַאג רעד
 זָאל !סע זיא סנגייא סנייד !סע .תוחוכ ןבָאה טספרַאד ,לרעטכעט סע --

 .עלעצרעה סָאד יייגרַאפ טשינ ריד

 ןרערט יד טשיװעגּפָא טָאה יז .ןטעב טזָאלעג טשינ ךיוא ךיז טָאה לסקיש סָאד

 ןעמונעג ןוא ךוטרַאפ ענעטנווייל סָאד בייל ןפיוא טכַאמעג רעזיֹול ,ןגיוא יד ןופ

 ,טיטעּפַא סיורג טימ ןסע

 ,עלופ ,ןטפיה עלופ טימ עכעלקיד .ַא ,עניילק ַא ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא יז

 טימ ,סעִיװ ענעדייז רעטנוא ןגיוא עיולב-ךעליורג טימ ,ןקַאב עטקידנורעגסיוא

 ןריפרַאפ ןעק סָאװ ,טייקנייש עשיפרָאד עטכע ןַא .רָאה ענעדייז עדנַאלב-יורטש
 .ךעלגניי ןופ רעצרעה יד ןיא גנוטסולג ןדניצנָא ןוא טיילעגנוי

 ,ןסיברַאפ טקוקעג ןבָאה עריא ןגיוא יד .ךיילב ןעזעגסיוא יז טָאה רעטציא

 -עגפיוא גנילצולּפ זיא סָאװ ,םענייא ןופ האנה ַא .האנה טימ לסיב ַא ןוא ךעלזייב

 .סעמיצ ןצנַאג ַא םיא טימ טכַאמ ןעמ זַא ,ןייא טעז ןוא ןרָאװעג טכיר

 יז סָאװ ,םילכאמ עכלעזַא ,ןזייּפש עטוג יד ןסע ןבױהעגנָא טָאה יז יו ױזַא

 םעד ,ןקַאב יד ןיא טייקטיור יד ןעמוקַאב קירוצ יז טָאה ,םולח ןיא טשינ וליפַא טעז

 יד ןבייהוצפיוא טגָאװעג ןליפַא טָאה יז .ןגיוא יד ןיא ץנַאלג ןשלדיימ ןכעלנייוועג

 .ןרעדנַא םוצ טרִא ןייא ןופ טפיול סָאװ ,ענעדִיי עניילק יד ןקוקנָא ןוא ןגיוא

 ןסעזעג זיא רע .טרָא ןופ ןריר טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה בייל בקעי

 טקוקעג ,ןגיוא עטעשטרַאטסעגסױרַא טימ ,םינּפ קידמלוג ַא טימ ,רעטמיילעג ַא יו

 ,טסייה סָאד ,ןעקנאדעג יד ןעמעננעמַאזוצ טנעקעג טשינ ןוא רַאטש ןעמעלַא ףיוא

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ּפָא ָאד ךיז טוט סע סָאװ ןעמענַאב טנעקעג טשינ טָאה רע

 גני םעד טימ ןיוש טעו רע .טקיטעּפשרַאפ טָאה רע זַא ,זיולב רע טָאה טסווװעג

 גנוי רעד סָאװ ,ןענכוד םייב תוכרב יד זַא ,ךודיש ןשיטייל ןייק ןוט ןענעק טשינ

 .טָאג ייב ןעמונעגנָא ןרעוו טשינ ןלעװ ,ןענעװַאד םייב ןדִַיי הדע יד ןשטנעב ןוט טעוו

 טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורַא טנעקעג טשינ ןוא ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רע
 טגָארט ןוא שיט-טעפוב ןופ ץלַא ּפָארַא טמיור בייוו ןייז יו ןעזעג טָאה רע .ליומ ןופ

 ןגעמרַאפ ןופ בלַאה ַא .רעכייב יד ןָא ךיז ןּפוטש טייל יירד יד ּוװ ,שיט ןגנַאל םוצ וצ
 גנַאל ןכָאװ ןפרַאד טעו רע -- טכַארטעג רע טָאה --- ןריולרַאפ רעטציא טייג

 רעטציא ןסע טייל יירד יד סָאװ ןענידרַאפ טעװ רע זיב ,רעטיב ןוא רעווש ןעווערָאה

 טשינ ייז ןופ ךָאנ זיא ןעמ ,ּפָאק ןייז ףיוא טייג סע סָאװ טסייוו רעוו ןוא ,ףיוא

 סָאװ ןענעקײלּפָא טשינ ןעק רענייק .קנעש ןיא םיא ייב ָאד זיא תיליל יד .רוטּפ
 ןעוו ,לובליב ַאזַא ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןעק רענייק .ןפָארטעג ןיוש טָאה סע

 סָאד ,טייקיטכערעג יד ןוא קידלוש טסיב וד זַא ,ןײרַא םינּפ ןיא ריד טיירש ןעמ
 ,טייז רעייז ףיוא ןייז ןלעוו טָאטש ןופ ןדִיי-טשינ עלַא ןוא ץעזעג
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 .ריב ןקַאמשעג םעד ןופ סעצנָאװ עסַאנ יד טשיװעגּפָא ךיז טָאה רעיוּפ רעד
 ןפיוא טצּפערגעגּפָא טָאה רע .קידייל ןעוועג ןיוש זיא ןפנָארב שַאלפ עבלַאה ַא
 -סיױרַא דע טָאה םעדכָאנ .ךיוב ןרעביא קיסַאּפ םעד טזָאלעגפיוא ךיז ןוא לוק ןכיוה
 ףיוא טיירדרַאפ ,עקרָאכַאמ ןירעד ןטָאשעגנָא ,ריּפַאּפ-עלעביב לקיטש ַא טּפעלשעג
 רע :טסייה טָאד .ךעלעמַאּפ סָאד רע טָאה ןוטעג .טרעכיוררַאפ ןוא טערַאגיס א
 רעמ ץלַא ,טרַאװ ןעמ רעגנעל סָאװ לייוו ,ןלייא וצ ךיז סָאװ ָאטשינ ,טייצ טָאה
 טייקערטיכ רעטנכערעגסיוא ,רעשירעיוּפ טימ טָאה רע .טלָאצַאב ןעמוקַאב ןעמ טעוו
 ןעמ סָאװ ,ןעגנערבניירַא םיא ףרַאד הנותח עצנַאג יד רעגייטש ַא לפיוו טנכערַאג
 ,..הבותח רעד ןופ ןעגנידּפָארַא רעדָא ,ןפיורשפיורַא ָאד ןעק



 לטיּפאק רעטסקעז

 םכײרט ןַא
 ."מורַא ,שיט ןופ ןביוהעגפיוא רעווש ךיז טָאה רעיױּפ רע

 ָאד טפָאהעג טלָאװ רע יװ ,קנעש רעד רעביא ךיז טקוקעג

 גנילצולּפ ךיז טָאה רע .טכוז רע סָאװ םעד ןעגיפעג וצ
 -ייפ טימ ןסָאשעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא רָאּפ ַא טימ טנגעגַאב

 םינּפ ןטיור ןטציהעצ ַא ןיא ןסעזעג ןענעז ןגיוא יד .רע
 ,הרובג ןוא סעכ טימ טמעטָאעג ןבָאה רעכעלזָאנ יד ןּוא לב :

 ,ףלָאװ ןעוועג זיא סָאד טא
 ַא רעױּפ רעד רעדיװ טָאה -- ?גנוי רעד זיא ּוװ ---

 םיא ךיא לעװ לגרָאג םעד -- .לוק ךעלרוכיש-בלַאה ןייז טימ ןוטעג רענוד

 !ןסײרסױרַא
 ,רעױּפ םוצ ןוטעג קוד ַא ךיז טָאה ףלָאװ

 ,לוק ךייוו ַא טימ טגערפעג רע טָאה --- ? שָאטנַא ,וטסכוז ןעמעוו ---

 ןעוװעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,לסקיש םוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה רעױּפ רעד

 ןטיירב ריא ןיא שיט ןופ ןעמױרּפָארַא ןוא ןקַאב עדייב ףיוא ןבייר ןטימ ןעמונרַאפ
 ,ןירַא ךוטרַאפ

 - ?רע זיא רעוו ---

 ךיז טָאה טייקטיור עקימַאלפ ַא ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה לסקיש סָאד
 | ,ןגיוושעג טָאה יז .םינּפ ריא רעביא ןסָאגעצ

 :ירשעג ַא טימ רעיוּפ םוצ ןפָאלעגרעטנוא זיא עצנירּפש

 ,ןוז רעטייווצ ןיימ זיא סָאד !יכדרעמ טשינ ךָאד זיא סָאד !רעקנירעייט --

 ,קנעש ןיא ןײרַא גָאט-דירי ןדעי ךָאד טסמוק ?טשינ םיא טסנעק וד ,ףלָאװ

 ,טייז רעד ןיא טרַאשעגקעװַא יז ןוא םערָא םייב ןעמונעגנָא יז טָאה ףלָאװ

 סיוא ריד טלעפ רע ?שָאטנַא רערעייט ןיימ ,ןיכדרמ ױזַא וטסּפרַאד סָאװ -- = |
 ,רעטכעלעג ןטכַאמעג ַא טימ טגערפעג ףלָאװ טָאה -- ?למור םוצ
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ןייז ןיא .ןפלָאװ וצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא רעטציא טשרע טָאה רעױּפ רעד
 ,ןסייבוצנייא ןייב רעטרַאה ַא ןייז טעװ סָאד : קנַאדעג ַא ןפָאלעגכרוד זיא חומ ןרוכיש

 ןעמוקעגוצ זיא עטרעיוּפ יד .לסקיש םעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רעיוּפ רעד
 ןענױשרַאּפסנַאמ עדייב וצ רעטנעעג

 טריפרַאפ ערעזדנוא רעטכָאט יד !יַאקעדרָאמ ,רע זיא רענעסַאלעגסיוא ןַא =-

 ּ! טכַאמעג ךעלקילגמוא

 ,רעקידלוש רעד זיא ,ַאקעדרָאמ ,רעדורב ןיימ זַא ,ריא טסייוו ןענַאוװנופ ---

 ?ןעזעג םיא טָאה רעוו

 !גיוצ יד ,סע טגָאז יז --

 ףלָאװ טָאה -- ?רעדורב ןיימ זיולב ,רוחב ןקיצנייא ןייק טשינ ןעק יז --

 ןענַאטשעג ,רעפרעק םענעזדנָארב ןייז טימ רעכיילג ַא ןענַאטשעג ןוא טגערפעג

 ?לדניז סעסוטלָאס םעד ,קעשַאטס ןוא ?רעקינַאכעמ רעד קערָאב ןוא .ארומ ןָא

 ? קילקעיּפ רעקנעש רעד ןוא לדניז סרעביירשידנָאס םעד ,קנַארפ ןוא

 ךרוטש ןקיטסַאה ַא םיא ןוא ןפלָאװ וצ ןוטעג קור ַא ךיז טָאה רעױּפ רעד

 ,טסורב רעד ייב ןוטעג

 !טסיב וד סָאװ ,טולב שיטניה ,ערעילָאכ עטסיוו ַא ךיוא טסיב וד ---

 ,םינּפ סרעױּפ םעד רעביא םעלפ ַא טכליהעגּפָא טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 םיא טָאה בייוו סָאד ןלַאפעג רועיש ןוא ןטניה ןופ ןוטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה רע

 רעד ןענַאװנופ טקוקעגמוא טכער ךָאנ ךיז טָאה רעױּפ רעד רעדייא ןוא ,טּפַאכרעד

 ; ןדלַאװעג עשירַאהעג טימ ןגירשעצ ךיז יז טָאה ,ןעמוקעג זיא םעלפ

 ןגָאלש ןדִיי !ךייא טמירַאברעד !ַאגָאב ַאלָא !ערעזדנוא ןגָאלש סעדישז --

 ! רענעמ ערעזדנוא

 -נַאדעג יד ןבָאה ןבייל בקעי .טרעטכינעגסיוא קנעש ןיא עלַא ךיז ןבָאה דלַאב

 ןופ ןפָאלעגריּפַא זיא רע .ןדנווװושרַאפ זיא טײקּפמעט יד .ןוטעג ץעז ַא חומ ןיא ןעק

 עצנירּפש ךיוא ,דלַאװעג ַא טימ םערָא םייב ןפלָאװ טּפַאכעגנָא ןוא שיט-טעפוב
 ;ןפלָאװ וצ ןפָאלעגוצ זיא

 וטסליוו םָארנָאּפ ַא !ןענַאד ןופ סױרַא ! ןכַאמ ךעלקילגמוא זדנוא טסליװ --

 !ּפָא ךיז גָארט ןיוש !ּפעק ערעזדנוא ףיוא

 ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג טשינ טָאה רע .ןלירב יד ןריולרַאפ טָאה בייל בקעי
 "ונַאב טימ ןגירשעג טָאה עטרעױּפ יד ןוא טרימזַאּפס טָאה עצנירּפש .םיא םורַא
 .תולוק ענעמ

 ךיז רע טָאה ,טכָאקרַאפ ָאד טָאה רע עשַאק ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעג טָאה ףלָאװ

 ַאזַא ןיא ,סױרַא ןענעז טניירפ עטוג יד ךיוא .קנעש רעד ןופ טרַאשעגסױרַא לענש

 רעסעמ ַא זיב ןדלַאװעג יד ןופ לייוו ,ייברעד טשינ זיא ןעמ זַא ,רעסעב זיא טייצ

 ,ײּפש ַא ,גנורּפש-ןצַאק ַא זיולב זיא ,ּפָאק ןרעביא ץעז ַא רעדָא ,טייז רעד ןיא
 לזעלג ַא ןסָאגעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעױּפ רעד :ןבילבעג ןענעז קנעש ןיא

 ןוא טעילעמשטירּפ םיא טָאה ןפלָאװ ןופ ץעז רעד לייוו ,שזַארוק ףיוא ןפנָארב
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןוא ףליה ךָאנ ןגירשעג טָאה סָאװ ,עטרעיױּפ יד ; טכיוועגכיילג ןופ טכַארבעגסױרַא

 סָאװ ,לסקיש סָאד ;עקיבױלג יד וצ ןוא טלעו רעד וצ ,סַאג רעד וצ טדנעוװעג ךיז

 םעד טימ ןעמונעגרעביא קינייו ךיז ןוא ןכַאז עטוג יד ןסעגעג ץלַא ךָאנ טָאה

 ,ריא םורַא ןָא טייג סָאװ ליּפש ןקירעיורט-קיטסול

 ןָא ךיז טקור סע זַא ,ןעזעג ךעלרעּפמײשַאב ןבָאה עצנירּפש ןוא בייל בקעי

 ,קילגמוא ןַא ,ןעגנולשרַאפ ייז טעװ סָאװ ,ערַאמכ ערעטצניפ ,עטסיוו ַא ייז ףיוא

 ,החכות רעד ןיא טשינ וליּפַא ,וצרעד ָאטשינ ןכיילג ןייק זיא סע סָאװ

 ןשטנעמ ךעלעקּפוק טלמַאזעג סַאג ןיא לייוורעד ךיז ןבָאה ןדלַאװעג יד ףיוא

 "קרַאמ ןייק ןעוועג טשינ טנייה זיא סע סָאװ ןעוועג זיא קילג ַא .קנעש רעד םורַא

 ,םָארק ןיא רעוו ,טַאטשרַאװ םייב רעוו ,ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ .גָאט

 ןעוועג זיולב ןענעז סַאג ןיא .לידבהל ,שרדמה:תיב ןיא רעוו ןוא דלעפ ןיא רעוו

 ןוא סעשזַאקשָארד ,םירוכיש ייווצ ַא ,רעגערט-ןקַאּפ ,רעייגקידייל עכעלנייוועג יד

 .טנעה יד ןיא ךעלעקעטש יד טימ רעלקעמ עכעלטע

 בייל בקעי ןופ רעטצנעפ יד םורַא טלמַאזעג ךיז טָאה לדניזעג עקיזָאד סָאד -

 טליּפש סָאװ ,לקַאטקעּפס ןטסיזמוא םענייפ םעד ףיוא טרַאװעג ןוא קנעש סרעלעה

 ,ןפוא ןכעליירפ ַא רָאג ףיוא ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןופ ןטימ ןיא ּפָא ךיז

 ןטקַא עלַא ןעז טלָאװעג ןוא רעטצנעפ יד ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןענעז ייז

 עכלעזַא ךיז ןפערט גָאט ןדעי טשינ ,ליּפש ןטסיזמוא ןקיזָאד םעד ןופ לַאניּפ ןטימ
 .ןקָאלג יד ןעגנילק גָאט ןדעי טשינ ןוא ווָאנילַאמ ןיא ןעלקַאטקעּפס

 :עטרעױּפ רעד וצ ןפָאלעגוצ זיא עצנירּפש

 םיא טָאה ןַאמ ןייד .טניימעג טשינרָאג טָאה רע !עקיצרָאה ,טשינ יירש ---
 ,.טולב גנוי ,ךָאד טסייוו וד .טרעוועג ךיז רע טָאה ,ןוטעג סיוטש ןקרַאטש ַא

 רימ !רעדניק ערעזדנוא ךיוא ןוא זדנוא ןענעליוק ,זדנוא ןעװעדרָאמ ןדִיי --
 ?יַאקעדרָאמ ,גנוי ןייד זיא ּוװ .ןזָאל טשינ ךיז ןלעוו

 טָאה ,ןעמוקּפָא טשינ יז טעװ דייר עזיולב טימ זַא ,ןעזעגנייא טָאה עצנירּפש

 עטרעױּפ רעד טּפוטשעג ןוא ךעלריּפַאּפ-טלעג עכעלטע ץעגרע ןופ ןגָארקעגסױרַא יז
 : ןיירַא טנַאה ןיא

 לוויטש ,ךיש ראּפ ַא ,לדיילק ַא ןפיוק וצ ןבָאה ריד טסעוו !עקיצרַאה ,םענ --
 ,גנירעה ,רעקוצ ,ץלַאז ,ןַאמ ןייד רַאפ

 -ץג טימ סױרַא רעטייוו ןוא טלעג סָאד ןעמונעגוצ לענש טָאה עטרעיוּפ יד |

 ,ןיימ ןקידנעָארד ַא טימ ןעיירשעג ןוא ,ױזַא םתס ןעיירש

 :דייר עליטש טימ ןיירַא ןעיירשעג עריא ןיא זיא עצנירּפש

 ,טָאג וצ ךיז טעילדָאמ .רעכיב טנעייל .,גנוי רעכעלרע ןַא זיא יכדרמ ןיימ ---

 ןגָאזסױא ריד לָאז לרעטכעט ןייד עז .עקיצרַאה ,רעסעב וד ,ןטיהעגּפָא ןוא םורפ זיא
 .ענבָארדָאּפ ןגָאז ריד יז לָאז ץלַא ,טסײטשרַאפ ,ץלַא

 ערָאלק סעצנירּפש .תולוק עריא ןופ טזָאלעגּפַא לסיב ַא טָאה עטרעיוּפ יד
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 .יקסװָאנשזולד השמ

 ןבָאה טנַאה ןיא ךעלריּפַאּפ יד ןוא רעסַאװ ןטלַאק טימ יו ןסָאגעגּפָא יז ןבָאה .דיַײו

 ,טימעג ריא ךיוא רָאנ ,טנַאה ריא זיולב טשינ טעלגעג

 - :ןהנעטנייא ןטוג טימ ןעמונעג טָאה בייל בקעי ךיוא

 טָאג ןייד וצ ריד טסניד וד !שָאטנַא ,טניירפ עטוג עטלַא ךָאד ןענעז רימ ---

 ןיא רימ וצ ןעמוק גָאט ןלעה ןטימ ןיא וטסגעמ ױזַא יו טנייה ,דִיי א א ןיב ךיא ןוא

 טימ ןעמוקכרוד סנטשרע ךָאד ןענעק רימ ? לובליב ַא ןטכַארטסיױא ןוא ןיײרַא קנעש

 סע טסלָאז וד זַא ,ןלעופ ! ריד ייב ךיא ליוו ,לובליב ַא טכַארטעגסיױא טסָאה וד .ןטוג

 !ןיירַא סַאג ןיא ןגָארט טשינ

 ןירַא טנַאה ןיא רעױּפ םעד טקורעגניײרַא בייל בקעי טָאה רעטרעוו יד ייב

 טלייצעגרעביא טָאה רע ,טמעשעג טשינ ךיז טָאה רעױּפ רעד .ךעלריּפַאּפ עכעלטט

 ,ּפָאק ןיא ןוטעג ץַארק ַא ךיז טָאה רע .ןבעגעג םיא ןעמ טָאה רעגייטש ַא לפיוו

 :טגָאזעג לוק ןקירעדינ ַא טימ ןיוש ןוא ןוטעג ץבערג ַא רעדיוו

 רימ ,טסגָאז וד .ןעניפעג םיא ןלעװ רימ ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה גנוי רעד --

 וד .טניירפ עטוג עטלַא ,ַאבײל בוקעי ,תמא זיא סָאד .טניירפ עטוג עטלַא ןענעז

 ןוא עקוועלַאי ַא ןפיוק ףרַאד ךיא .ןדליג ףניפ ךָאנ רימ ביג ,ַאבייל בוקַאי ,רעסענ

 רעטניװ ןרַאפ לוויטש רָאּפ ַא ,קיטיינ רימ זיא עלָאמס לסעפ ַא ךיוא .ןזיא-רעקַא ןַא

 ,לַאטש ןיימ ןופ ךַאד םעד ןקעד ךיוא ףרַאד ךיא .ןבָאה ךיא זומ

 רע .קנּוװ ַא ןבעגעג םיא טָאה עצנירּפש .טלקנעװקעג ךיז טָאה בייל בקעי

 ערָאט ַא םיא יז טָאה ,קנּוװ ריא ןעזעג טשינ ,טייקיטכיזצרוק ןייז בילוצ ,טָאװ

 ; לברַא םייב ןוטעג

 ךיא .ןרעוו רוטּפ ערעייז רימָאל ןוא ןיירַא-די ןיא סעּפע ךָאנ םיא ביג --

 ןייז לָאז ןדליג ןעצ "טנסַאנעג, ןיוש ריא בָאה ךיא .חוכ ןייק רעמ טשינ בָאה

 | ! ףוס

 ןוא ןדליג ףניפ ךָאנ טצַאוקעגסױרַא שַאט ַא ץעגרע ןופ טָאה בייל בקעי

 .רעיוּפ םעד ןבעגעג

 ! עטַאכ ןייד ןיא ןרַאּפשנָא לָאז עפש יד ,ןשטנעב טָאג ךיד לָאז --

 עצנירּפש .שַאט ןיא ךעלריּפַאּפ יד טגײלעגנײרַא ךעלעמַאּפ טָאה רעױּפ רעד

 :עטרעױוּפ רעד וצ טגָאזעג טָאװ

 ןייק ריד לָאז יז עז .לרעטכעט ןייד רַאפ סעּפע ןעמענטימ ריד טסנעק --- |

 ,זיוה ןופ סױרַא רעקינייװ יז זָאל ןוא ,ןגָאז טשינ ןגיל

 טימ לענש ,לענש ןוא ןפורעגסיוא עטרעױּפ יד טָאה -- !יז זיא גיוצ ַא -- |

 ,למעז ,רעייא :ןעוועג זיא טרָאד סָאװ ,ץלַא שיט ןופ טרַאשטנּפָארַא טנעה עדיינג

 ךוטרַאפ םענעגייא ריא יא טקַאּפעג סָאד טָאה יז .רעשעלפ עלַא ןוא שיילפ ,גנירעה

 . / ,.רעטכָאט ריא ןופ ךוטרַאפ םעניא ןוא

 .םייהַא םוק -- .דיומ רעד וצ טגָאזעג עטרעױּפ יד טָאה -- !ַאפעטס ,םוק -- = |

 ַא ָאד ךָאנ זיא סע ןוא דלעפ ןיא ןענעז ףָאש יד ,וק יד ןקלעמ ףרַאד ןעמ

 | שעוו עסיורג
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 ,רעבייוו ייווצ יד םיא ךָאנ .רעטשרע רעד סױרַא זיא רעױּפ רעד
 עכעלטע .טייקליטש עקידארומ ַא ןבילבעג ,ןײגקעװַא רעייז ךָאנ ,זיא קנעש ןיא

 ;יירשעג ַא טימ סױרַא בייל בקעי זיא םעדכָאנ .ןטלַאהעגנָא טייקליטש יד טָאה סעגר
 ןבעל ןיימ ,ןדַיי !רימ וצ זיא דניוו-ןוא-ייוו !ןטכָאשעגּפָא ךימ טָאה רע --

 וצ ,טגנערבעג ךימ רע טָאה טיורב-לטעב וצ ?גנוי רעד זיא ּוװ !רימ ךיז טקע
 !ןטכָאשענּפָא ךימ טָאה רע .טלעטשעגסיוא ךימ תושוב ןוא תוּפרח

 -עג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא סַאג יד !בייל בקעי ,טשינ יירש --
 !גייווש .ליומ סָאד ּפָא שיװ !טשינ יירש !רעדנוװ ןזייב ןפייא ןפיולוצ ןעמוק

 ךעלעמַאּפ ךיז ןענעז ,קנעש רעד ןופ רעטצנעפ יד רעטניה ,סַאג ןיא ןשטנעמ יד
 ַא טלעטשעגרָאפ ךיז ייז ןבָאה ױזַא טשינ .טשױטנַא ןעוועג ןענעז ייז ןעגנַאגעצ
 .שרעדנַא ןצנַאגניא ,ןקידנע שרעדנַא טפרַאדעג ךיז טָאה סע .רעטַאירט ַא ,לקַאטקעּפס

 ,טקידנעעג ןעוועג טשינ ,רעבָא זיא לקַאטקעּפס רעד

 לא א
* 

 ,שדוח עלַא סָאד ייז ןענידרַאפ יאוולה זַא ,ןשטנווװעג םעדכָאנ ךיז ןבָאה ןדִיי
 סָאד ייז ןענידרַאפ יאוולה ןוא טסָאקעגּפָא ןביײל בקעי ןיוש טָאה השעמ יד סָאװ
 .החּפשמ-רעקנעש רעד ןטסָאקּפָא טשרע טעװ השעמ יד סָאװ ,רָאי עלַא

 םירעיוּפ יד .רוטּפ ערעייז טשינ ךָאנ ןענעז עצנירּפש ןוא בייל בקעי ,טרַאװ ---
 ,קיטַאלג ךרודַא טשינרָאג טייג השעמ ַאזַא ,ןגייוושרַאפ טשינ סָאד ןלעוו

 סָאװ --- ןפורעגנָא ךיז רערעדנַא ןַא טָאה -- ןגָאז טנגיל ךיא לָאז יאוולה --
 ןטימ ןיא לובליב-טולב ַא ,לובליב ַא .ןעמוקסיורַא הלילהו-סח ךָאנ ןעק סע
 ,גָאט ןלעה

 ..ןלעטש לדה-לידב ןבייל בקעי טעוװ סעיַאג סָאד ---

 ;טעקמָאבעגוצ טָאה ,לפייה ןבלעז םענופ רעד ,רעדנָאב רעד לשיפ ןוא
 ןכירק !הוואת יד ךָאנ ךיז ןביג ,לוע ןייק טשינ ןבָאה ,סעיַאטלוה ,ןעגנוי --

 ! טשינ ןפרַאד ייז ּוװ ,רעטרע עכלעזַא ףיוא

 -ןָאלּפרַאפ ךיז טָאה רע רָאנ ,ןיכדרמ זיולב טניימעג לשיפ טָאה ךעלטנגייא
 טשינ .ןעגנוי --- ןעמוקעגסױרַא םיא ייב זיא גנוי ןייא ןופ :גנוצ רעד טימ טרעט
 טָאה לזמ סָאד זַא ןעזעגנייא ןיוש טָאה רע .טניימעג סָאד רע טָאה ןטכעלש םוצ
 -רַאפ טנעקעג טשינ רעבָא טָאה רע .לעווש סבייל בקעי ,ןכש ןייז ןופ ןוטעגּפָא ךיז
 ןייז ךדשמ טשינ ךיז ןעמ ןעק ,ריט ייב ריט ,םינכש :טלעװ עשלַאפ ַאזַא ןגָארט
 ,דמערפ רעד ןיא לעווש יד ןגָאלשנָא ףרַאד ןעמ רָאנ ,ןרעדנַא ןטימ סנייא

 ,שזדָאל --- ןייק ווָאנילַאמ ןופ גוצ ַא ּפָא טייג טכַאנ-עבלַאה ךָאנ טעּפש
 ,טייצ העש יירד זיולב ןופ עזייר ַא זיא סע

 גוצ רעד טָאה ,קנעש סבייל בקעי ןיא שינעעשעג רעד ךָאנ טכַאנ רעד ןיא
 ,שזדָאל ןייק ןיכדרמ טריפעג
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 .ןָאגַאװ םעד ןופ לקניוו ַא ןיא רעטעשטרָאקעגנייא ןַא ןסעזעג זיא גנוי רעד

 רעד .,ּפמָאל ַא ןיא טעשטּפָאקעג טָאה סָאװ ,למעלפ ַא ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא סָאוװ

 ןטייז עלַא ןיא טגיוועג ,ןפרָאװעג ךיז ןוא ןקלַאב ַא ןופ ןעגנָאהעגּפָארַא זיא ּפמָאל

 -ריפ םעד ןופ טנעװ יד ףיוא ןטלַאטשעג ןוא סנטָאש עקידנצנַאט ןפרָאװעגנָא ןוא
 ."ןָאגַאװ-סַאלק רעטרעפ רעד; ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאגַאװו ןקיקע

 סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ יד ןוא קנעב עגנַאל ןענַאטשעג ןענעז טנעו ריפ יד םורַא

 ןענעז סָאװ יד .ןציז וצ טרָא ןַא ןּפַאכרַאפ טנעקעג ןבָאה ,רעִירפ ןעמוקעג ןענעז

 ןָאגַאװ ןיא טשטעװקעגנעמַאזװצ ןייטש טזומעג ןבָאה טעּפש-וצ לסיב ַא ןעמוקעג

 ,טייצ העש יירד עצנַאג

 ,רעקרעװטנַאה ,רעמערק ,םירחוס ןדִיי טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא ןָאגַאװ רעד

 ,ןעמָארק ערעייז רַאפ תורוחס ןפיוקנייא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןרָאפעג ןענעז סָאװ

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא .רחסמ לקיטש ַא ןריפ םתס ןוא ןטַאטשרַאװ יד רַאפ תורוחס

 גרָאז יד ,ןגרָאמ ןרַאפ גרָאז יד ,רעיורט ,טייקדימ ,ףָאלש -- ןגעלעג זיא עקידנזייר

 טייקכעלמייה רַאפ ןבָאה ייז ןופ לייט .ןבעל לקיטש ןרַאפ גרָאז יד ,הסנרּפ רַאפ

 רעד ןופ ןייש םעד ייב ,ןבָאה ערעדנָא ,םיליהת לטיּפַאק ַא טעשטּפעשעג ןגעוו

 -נעייטש ןבָאה ערעדנַא רָאג ,רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא טווורּפעג ,ּפמָאל רעקידנצנַאט

 ךיז ןשיוװצ ליטש טדערעג ןבָאה לייט ,טלמירדעגנייא ,קידנציז רעדָא ,טייהרעקיד

 ,טרָאװ ַא ,הרות ַא סניבר םעד טגָאזעגכָאנ ,בוט םוי ףיוא ןיבר םוצ ןרָאפ רעייז ןגעיוו

 טָאה גוצ רעד ,ןירַא טכַאנ רעד ןיא ןענורעגסיוא ןבָאה ןהעש ןוא ןטונימ יד

 'ָשג טימ ,רעפרעד עקידנּפָאלש ןפָאלעגייברַאפ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןטינשעג

 ַא ןופ טָאה טרָאד ןוא ָאד .רעכעד ענעיורטש טימ עטקעדַאב ,סעטַאכ עטרעקיוה

 רעד ןיא ָאד טגיל סָאװ ,ןבעל ַא ןופ טגָאזעגנָא ןוא למעלפ ַא טקוקעגסױרַא ףרָאד

 ,רעדניר ןוא ףָאש ,תומהב ,רעמענורב ,סעטַאכ ,ןלַאטש ןופ טייקנפרָאװעצ

 רע ,ןילַא ךיז ןיא טמוטשעגנייא ,טרעקיוהעגנייא ןסעזעג זיא רעלעה יכדרמ

 ייֵז טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןענעקרעד םיא ןלָאז ןֹדִיי יד זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה

 "עג טָאה בייל ןיא קינייועניא .סעגַארפ ןגערפ ,ןכַאלסיוא ,ןרעױדַאב םיא ןלָאז

 .םַאזנייא טליפעג ךיז טָאה רע .סױרַא טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,ןייוועג ַא טקיטש

 ,םייה ןייז ןופ טגָאירַאפ ,ןּפרָאװרַאפ ,טנלע

 רעטָאפ ןייז רַאפ טלָאװ רע .רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז טַאהעג ביל רעייז טָאה רע

 טשינ טָאה רע רעבָא ,סיפ יד טשוקעג םיא טלָאװ רע ,ןבעל סָאד טקערטשעג

 טגנַאלרַאפ ןוא .טגנַאלרַאפ םיא ןופ טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,סָאד ןבעגכָאנ טנעקעג

 ןכוז ןוא ןרידוטש סָאד ,רעכיב ענייז ןפרַאװקעװַא לָאז רע זַא ,םיא ןופ רע טָאד

 רע סָאװ ,לדיימ רעטסעב רעטשרע רעד טימ ןבָאה הנותח ,טסייה סָאד ,תילכת ַא

 ךיז רעדָא ,טסעק ןסע ןוא רעווש ןופ זיוה ןיא ךיז ןצעזַאב ,ןענכדש םיא טעוו

 טימ ךיז ןסײרמורַא ,רעדניק ןבָאה ,קרַאמ ןפיוא ןייטש ,קנעש ַא ,למערק ַא ןענעפע

 ןכַאמ טלָאװעג טָאה רע לפיוו ,ןרָאי יד ןבעלסיוא ױזַא ןוא רעניגרַאפ-טשינ םינכש
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 רע טָאה ,ליװ עטַאט רעד סָאװ ,םעד ףיוא ןייגנייא ןוא ןיילַא ךיז טימ הרשפ ַא

 .געווסיוא ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ
 סָאד ןזָאלרעביא ,ָאנילַאמ ןופ ןפױלטנַא טלָאװעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה רע

 יקע ןַא טָאה טלעוו יד רָאנ ּוװ קעװַא ןוא ןקילג עלַא יד טימ ,ןבעל-םייה עמעװקַאב

 ןופ ןסײרקעװַא ךיז ױזַא ןוא טייהנגעלעג ןייק טכַאמעג טשינ רעבָא ךיז טָאה סע

 : טייהנגעלעג יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה טציא .טנעקעג טשינ רע טָאה םייה רעד

 -םירעיוּפ סָאד ןעק רע .םיא ףיוא טכַארטעגסיױא ןעמ טָאה לובליב ןטסיוו ַא

 זַא ,סיוא טזייוו .בייל ריא טרירעגנָא טשינ לָאמנייק טָאה רע רעבָא .ַאפעטס לדיימ

 ןָאלעגסױא ןוא רענעמ ליפ טימ ןוט וצ טָאה ,קיטש ענעסַאלעגסיױא ןַא זיא יז

 רעייז ףיוא טכַארבעג םירעיוּפ יד ןבָאה קילגמוא ןַא ,ּפָאק ןייז וצ ץלַא ךיז טָאה

 ןדעי טשטנעב ןוא ןהכ ַא זיא רע .ןטלַאהסיוא טשינ סע טעװ רעטָאפ רעד .זיוה

 ,ןוז ַאזַא טָאה רע זַא ,ןענכוד ןענעק טציא רע טעװ ױזַא יוװ ,ןדִיי הדע ןַא בוט םוי

 .ךָאנ סָאװ טסייוו רעוו ,זובָאל ַא ,ייטלוה ַא ,ןטכעלש םוצ ןעגנַאגעגסיױא זיא סָאװ

 ,טסּוװעג טשינ טָאה רע ,.טימעג ןפיוא ןצלַאזעגנָא רעייז ןעוועג םיא זיא סע

 טָאה רע .ןדנעו ןוא ןרעק ךיז טעװ רע ּוװ ,ןגרָאמ ךיז טימ ןוט טעװ רע סָאוװ

 ןפיול רע טעװ ןיירַא טלעוו רעטייוו רעד ןיא ןפױלטנַא טעוו רע זַא ,טסווװעג רָאנ

 .יינסנופ ץלַא ןביײהנָא ןוא ןטכענ ןייז טימ ןסייררעביא

 ןקידנפיול םענופ רעטצנעפ יד ךרוד ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טכיל ןסַאּפ עיורג

 ,גָאט ףיוא ןכערבפיוא ןביוהעגנָא טָאה סע ,גוצ

 .שזדָאל טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע

 ןוא טָאטש רעד ןיא טײרדעגמורַא רעלעה יכדרמ ךיז טָאה םישדח ,ןכָאװ

 ,טרעטיברַאפ ,טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא רע .ןעמענ וצ ךיז סָאװ וצ טַאהעג טשינ

 טָאה רע .ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טסוװעג טשינ ןוא ןבעל רעקיטש ךיז ןופ ןסירעג

 ,טסוװרעד ךיז ווירב ספלָאװ ןופ ןוא עלעווירב ַא ןבירשעג םייהַא טייצ וצ טייצ ןופ

 .ץלַא ךָאנ םיא טכוז החּפשמ-םירעױּפ יד זַא

 -סערּפסקע ןַא ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז רע טָאה טנוװָא ןטעּפש ַא ןיא לָאמנייא

 טָאה רע .ךיירקנַארפ ןוא עיגלעב ןייק ,דנַאלשטייד ךרוד ,שזדָאל ןופ טייג סָאװ ,גוצ
 יַאסַאּפ יד ןשיװצ טיירדעג ךיז טָאה רע .סַאּפ ַא ןוא טלעג לסיב ַא ךיז ייב טַאהעג

 -סױרַא ךיז טָאה סע .םענעי טימ סעומש ַא טּפַאכעג ,םעד טימ ךיז טנעקַאב ,ןרישז

 ןיא טיילעגנוי עשידִיי ןעוועג ןענעז עקידנזייר יד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןזיוועג

 ,ןלױּפ ןיא ךיז רעטניה ןדָאב ןייק רעמ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,רעטלע ןייז

 . צרעדנַא ,ןגעו טײקמערָא רַאפ ןעמייה ענעסעזעגנייא יד ןופ ןפָאלעג ןענעז לייט

 רעמ טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לייוו --- ערעדנַא ,געווסיוא םוש ןייק ןבָאה טשינ רַאפ
 .ףעטציא ןענעז יז .ןבעל ןקידלטעטשניילק םענעסעזעגנייא םעד ןיא טלַאהניא ןייק

 ,טלַאהניא םעיינ ַא ,םייה עיינ ַא ןעניפעג וצ ןירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןפָאלעג

 ,ןכיירגרעד סעּפע ,ערעירַאק ַא ךיז ןפַאש ,ךיז ןענרעל
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 .יקסוװָאנשזולד השמ

 ןבעגעג ןבָאה סָאװ רעדנעל ,עיגלעב ןוא ךיירקנַארּפ ןייק ןגיוצעג ןבָאה ייז

 "עג עטגָאיעג ,עטלפייווצרַאפ ,עזָאלסטעברַא ,טיילעגנוי עשידִיי רַאפ טייקכעלגעמ ַא

 טשינ טָאה רענייק .ךיז ןענעדרָאניײא ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןעניפעג וצ עטגָאלּפ

 רעד ןיא ,ןגרָאמ ןעשעג טעװ םיא טימ סָאװ ,רָאפ םיא טייטש סע סָאװ ,טסוװעג

 ,סעלַא ףיוא טיירג ןעוועג ןענעז ןוא טלעוו רעיינ רעקידנקָאל רעד ןיא ,םייה רעיינ
 "נָאק יד סָאװ ,טָאטש עדעי .רעדנעל ןוא טעטש ךרוד ןפָאלעג זיא גוצ רעד

 .גנַאזעג יינ ַא יו סעפע ,רעלעה יכדרמ רַאפ ,ןעוועג זיא ,ןפורעגסיוא ןבָאה ןרָאטקוד

 טקיקעגנייא ,ןכַארּפש עדמערפ ןיא עטגָאזעגסױרַא ,רעטרעוו ןעגנולשעג טָאה רע
 עז וצ טמולחעג טשינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ רעמינּפ ןיא ךיז

 ןוא גנושַאררעביא ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאװ ,טונימ עדעי ןעגנולשעג טָאה רע

 ,גנובעלרעביא

 יץענערג רעשיגלעב רעד וצ ןעמוקעגנָא גוצ רעד זיא טכַאנ רעבירט ַא ןיא

 ,טכַאנ-עבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג זיא סע

 .עיגלעב ןיא עזיוו רָאפנײרַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעלעה יכדרמ

 ףשיגלעב יד ןופ ןטיבעג-דרָאנ יד ןיא ןרָאפעגנײרַא ךעלעמַאּפ זיא גוצ רעד

 הָאטקודנָאק ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .סענימ-ןליוק ןוא רעבערג-ןליוק
 ,ּפָאק ןפיוא לטיה קידנור-ףיט ַא טימ ,לטנַאמ ןעיולב-לקנוט ןגנַאל ַא ןיא טדיילקעג

 "יוּפ יד ףיוא סעזיו:רָאפנײרַא יד ןטכױלַאב ייז ןבָאה ךעלּפמעל-ןשַאט עניילק טימ

 ערעטלע ןופ ,ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עשידִיי רעטרעדנוה יד ןופ רעסעּפ עשיל

 ףיירקנַארפ ןייק ןרָאפעג ןטנַארגימיא יו ןענעז סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ ןרָיי

 ,םייה עיינ ַא ןכוז

 ןפייא טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,גוצ םעניא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא יכדרמ

 .רעדנעל יד ןיא עזיוװ:רָאפנײרַא ןייק סָאּפ

 ןיא ןרָאפעגניײױַא זיא גוצ רעד ןעוו ,ןָאגַאװ ןופ לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא רע

 -ורעג ןוא למוט םעד טּפַאכעגפיוא רע טָאה רעיוא ןוא גיוא ןבלַאה ַא טימ ,עיגלעב
 רע .ןָא טמוק גוצ ַא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןצענערג יד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,רעד

 ּוצ רַאש ַא ןבעגעג ךיז ץַאק ַא יו ןוא ,עגר עקירעביא ןייק טכַארטעג טשינ טָאה
 . סָאד טגָאמרַאפ זיולב טָאה רע .טַאהעג טשינ רע טָאה שזַאגַאב ןייק .ריט רעד וצ

 םענעזדנָארב ןייז ןיא טפַארק ןוא טייקטנוזעג ,ןגָאמ ןיא רעגנוה ַא ,כייל ןפיוא דמעה

 ןעצ ערעדנַא רַאפ עיגרענע ןוא טומ ,רעּפרעק
 .ןָאגַאװ ןופ ךעלּפערט יד ייב ןעוועג רע זיא גנורּפש-ןצַאק םענעגנולעג ַא ךָאנ

 ףיוא-סיר ַא טָאה יכדרמ .ףיול ןקיטעּפמיא ןייז טמַאזגנַאלרַאפ טָאה גוצ רעד

 ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןעגנורּפשעגסױרַא ןוא ריט יד ןוטעג

 גָארט ַא םיא ןוא םינּפ ןטציהעצ ןייז טעלגעג טָאה טניוװ רעקידנפייפ רעד

 ,טישנָא-בורג ַא ןופ סיוש רענרעניײטש-קידמַאז רעד ןיא ןלַאפעג זיא רע .ןוטעג

 .טָאה טניוו רעד ,טפייפעג ןבָאה ןגוצ ,ןגער רעד ןסימשעג טָאה םיא רעביא
 ,טכַאנ רעקיטש ךשוח םעד ןופ ןסירעג ןוא טניה טליבעג ןבָאה ץעגרע ,טעיָאװעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןפורעג ןוא טעיָאװעג ,טעשטירעג סנבורג-ןליוק ןופ סענעריס ןבָאה ץעגרע רָאג
 ,טכיש-טכַאנ םעד וצ רעבערג-ןליוק יד

 ןעוועג םיא זיא סע .ךעלגעווַאבמוא בורג םעד ןיא ןגעלעג זיא רעלעה יכדרמ

 רע גנַאל יו טסּוװעג טשינ ןיילַא טָאה רע ,המשנ רעד ףיוא ןצלַאזעגנָא ןוא טלַאק

 ,טייקיבייא ןַא ָאד ןיוש טגיל רע זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ָאד ןיוש טגיל

 ןיא ָאד זיולב ,טלעו רעד ןיא שרעדנַא ץעגרע ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא רע זַא
 ןבייהוצפיוא טסולגעג טשינ םיא ךיז טָאה סע .טייקכייוו רעטלַאק-קידמַאז רעד
 ,ןענַאדנופ

 ,למוט ןוא רעדליּפעג ,ףייפעג טימ גוצ ַא ןגָארטעגייברַאפ ךיז טָאה רעדיוו

 -יטש יוװ ,סנקלָאװ ןגיוצעג ךיז ןבָאה למיה ןפיוא ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע

 ןעוועג ןענעז ייז .רערעדנַא רעד ןיא ענייא טליונקעגנייא ,לָאװ עצרַאוש רעק

 ןָא ןעּפַאילכ ןלעװ סָאװ ,סנגער ,סנגער ןוא שינרעטצניפ רעיורג ַא טימ טּפַאזעגנָא

 -רומכ ַא ,טייקיורג עקיגָאטרַאפ ַא טליישעגסיוא ךיז טָאה סנקלָאװ יד ןופ .רעהפיוא
 ,עבירט ַא ,עקידעג

 טעװ ןעמ ביוא לייו ,ןגיל טשינ רעגנעל ָאד רָאט רע זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 ןוא טײקסַאנ יד ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .רעטיב ןייז טעװ ,ןעניפעג ָאד םיא

 ןלעטש ןעמונעג טָאה רע .רעדילג ענייז ןיא ןסערפעגנייא ןעוועג זיא טלעק יד

 ,ןקרעמַאב טשינ םיא לָאז ןעמ ארומ טָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ַא יו ןוא טירט עלענש

 ,בורג םעד סיואגנעל טכיילשעג ךיז רע טָאה

 ןענעז ןגוצ .בורג םעד ןיא טּפעלשעג ךיז רע טָאה טייצ העש ייווצ רעביא

 -פיוא ,לטנַאמ ןסַאנ םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע ,קירוצ ןוא ןיה ןּפָאלעג

 -ילעוו ןייז ןרעטש ןרעביא ףיט ןגױצעגּפָארַא ,לקער ןופ רענלָאק םעד טלעטשעג

 רעּפרעק רעד ,רעטעברַא יד ןופ רענייא יו ןעזסיוא לָאז רע ידכ ,לטיה-ןדעּפָאס

 ,טרעביפעג טָאה רע .קערש-ןטסגנַא ןוא ןגער ,סייווש ןופ סַאנ ןעוועג זיא רענייז

 ַא ןופ ,ןָאצ-ַא ןָאןָאצ ַא טּפַאלקעג םיא טָאה'ס ןוא טנערבעג םיא טָאה ּפָאק רעד

 ,בייל ןייז ןכָאטשעג טָאה סָאװ ,טלעק רערעטיב

 ,רעסַאװ טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא למיה רעד .,גָאט רעלופ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,קילב ןייז ןפרָאװעג טָאה רע רָאנ ּוװ .יורג ןוא ץרַאװש ןעוועג ןענעז סנקלָאװ יד

 סנקלָאװ ךיז ןופ טזָאלעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,סנעמיוק עקידנרעכיור ןעזעג רע טָאה

 .ךיור ןצרַאוװשי

 ,סעיניליןַאב יד ןופ רעטנָאלּפ םעד ןופ ןגָארקעגסױרַא ךיז טָאד רעלעה יכדרמ

 סע .ץענ רעד ןופ גנַאגסױרַא ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע .ןייג טנעקעג םיוק טָאה רע

 ,טלעוו-רעגנע ןַא ןיא ,זיירק ןטפושיכרַאפ ַא ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ רע יו ןעוועג זיא

 ,טקיטפעשַאב זיא רעדעי ,ןטייז עלַא ןופ ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ ןעזעג טָאה רע

 ןייק טשינ טָאה ןיילַא רע זיולב .טייג רע ןיהוװ טסייו רעדעי ,ליצ ַא טָאה רעדע

 ,םעלק םעד ןופ ךיז ןגירקוצסורַא טייקכעלגעמ
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  יקסוװָאנשזולד השמ

 טעװ טונימ עדַאיל ַא זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןגָארטעג םיוק םיא ןכָאה סיפ יד

 .ןקוקמוא טשינ םיא ףיוא ךיז טעוװ רענייק .ףוס רעד ןייז טעוו סע ןוא ןלַאפמוא רע

 טשינ םיא ףרַאד רענייק ,ןעמעלַא רַאפ קירעביא ,דרע רעד ףיוא קירעביא זיא רע

 ,סיפ יד רעטניה ךיז טרעגלַאװ סָאװ ,עטַאמש רעטלַא ןַא וצ ןכילגעג זיא רע ןוא

 "מוא זיא רעּפרעק רערעווש ןייז ,ּפָאק ןיא ןעלדניווש ןעמונעג םיא טָאה סע

 -רעװַאשזרַאפ ןוא סעיניל ןופ ץענדןַאב ןטרעטנָאלּפרַאפ ַא ןופ טימ ןיא ןלַאפעג

 ,סנזייא עט
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 לטיּפַאק רעטנביז

 װיונ פוחי ועד

 -םייל בקעי זיא ,יכדרמ ןוז ןייז טימ שינעעשעג רעד ךָא

 ,ןייּפ ןוא תורצ רַאפ ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא רעלעה

 ,לובליב ַא ןעװעג זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה טָאטש

 ףיוא אקווד טכַארטעגסױא סע ןעמ טָאה סעּפע סָאװרַאפ

 -ייו ,טגערפעג ןשטנעמ ןבָאה ,ןוז סרעקנעש םעד ןיכדרמ
 ? וָאנילַאמ ןיא ָאד ןענעז טיילעגנוי קינ

 ופ טשינ טקניטש לבָאנק ןייק טשינ טסע ןעמ זַא --

 'טַאלג טשינ טעװ ןעמ -- ,טהנטעעג דצ ןייא טָאה --- ליומ

 ! ךַאז ַאזַא ןטכַארטסיױא ,טשינ ריד טשינ רימ ,ױזַא

 ! אגח זיא ,סרעטסיולק יד ןיא טגנילק ןעמ זַא --

 ..ןעניפעג טשינ ןייבעג ןייז ןעק ןעמ זַא ,טָאטש ןופ ןגױצעגּפָא טָאה גנוי רעד ---
 .,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןעצנירּפש ןוא בייל בקעי ןקוק וצ טמעשעג ךיז ןבָאה ןדִיי

 טרַאּפשעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעיורט ןטסיװ םעד ןעמענרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה ייז
 ,עמַאמ-עטַאט ןופ

 'רענייק .רעיוט ןוא ריט ךרוד ןעמוק ןיוש סע טעװ .קילגמוא ןַא טרעשַאב --
 .ןטלַאהנייא טשינ סע טעוו

 ,רעטרעצרַאפ ַא בייל בקעי טָאה ,שינעעשעג רעד ךָאנ בוט םוי ןטשרע םעד

 'שרדמה:תיב ןסיורג ןיא טּפעלשרעד םיוק ךיז טָאּפש ןוא דנַאש ףיוא טלעטשעגסיוא

 -עג ןוא ץרַאה טימ טנװַאדעג ןֹוא לקניוו ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע .ןיירַא
 'טימ ןסָאגעגנָא ,רעלופ ַא ,רעכיוה ַא ,ףלָאװ ןענַאטשעג זיא טייז ןייא ייב ,ןייוו

 ..רעטָאפ םענעגָאלשעג ןייז וצ עביל רעזָאלצענערג ןוא טייקטמיוצעג ,ץלָאטש ,טפַארק
 ..רָאי ןטנעצ ןיא ןעגנַאגעג טשרע זיא סָאװ ,ףסוי ,לגנִיי סָאד ,טייז רעטייווצ רעד ייב

 סָאװ ,ןיז ייווצ טרָאפ .ןרַאּפשוצנָא ןעמעוו ףיוא טַאהעג ךיז טָאה בייל בקעי

 טָאג ןוא להק ןשטנעב םענייניא ייז טימ ןעק ןעמ ,טייל וצ יא טָאג וצ יא ןענעז
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 טָאה בייל בקעי .רעליימ ערעייז ןופ תולוק יד ןוא תוכרב יד ןרעהוצ רעכיז טעװ

 טשינ יװ ,רעטרעוװוילגרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא רע .טרָא ןופ טרירעג טשינ רעבָא ךיז

 טשינ ךיז טָאה רע ןוא ?םינהוכ:תכרב;? וצ ןעמוקעג זיא סע .ָאד ןעמ טניימ םיא

 ןעמונעג טָאה םלוע רעד .ץַאלּפ םוצ רעטדימשעגוצ ַא ןענַאטשעג ,טרָא ןופ טרירעג

 :ןעגנוגעווַאב עקַיורמוא ןכַאמ

 !ַא ,ינ ,םינהכ-תכרב ,להק ,ינ ,ינ ,בייל בקעי 'ר .ָא ,ונ ---

 ַא ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןוטעג לקַאוו ַא ךיז טָאה בייל בקעי

 :טעשטּפעשעג רע טָאה לוק ןכָארבעג ַא טימ ןוא ףָאלש ןפיט

 !טרעװ טשינ סע ןיב ךיא !ןדִיי םלוע ןַא ןשטנעב וצ טרעוװ טשינ ןיב ךיא ---

 סָאד ןענעז סָאװ ?דלַאװעג סָאד זיא סָאװ ?שער-המ .ךָא ,ינ ? ןכתיה --

 | ? ךייר ַא רַאפ

 יד טימ טערט ,רימ ףיוא טייּפש ,להק רַאפ ןייטש יצ יואר טשינ ןיב ךיא ---
 ..רעקידניז ַא .בייל ןיימ ףיוא סיפ

 ? סָאד ןעמ געמ יװ !ךָא .ינ !בוט םוי !בייל בקעי 'ר --

 ךיא .להק ןשטנעב טשינ רָאט ךיא .ןהכ ַא ןייז וצ טרעװ טשינ ןיב ךיא --
 | !טשינ רָאט ךיא .טשינ רָאט

 ,ןבייל ןבקעי וצ טיירדעגסיוא ךיז ןבָאה רעמינּפ .ןוטעג גיוו ַא ךיז ןבָאה ןדִיי
 .טעבעג ,גנוניוטש ,עגַארפ טימ

 !בוט םוי ךָאד זיא סע ?סָאד ןעמ געמ יוװ ---

 םעד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה ףלָאװ .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה בייל בקעי

 ,ןטַאט ןפיוא קידנקוק ,קיטייוו רַאפ ןעגנַאגעצ םיא זיא ץרַאה סָאד .םערָא םייב ןטָאט
 ,טײקנכָארבעצ ןייז ףיוא

 עטמַאלּפרַאפ סָאד טיירדעגסיוא טנַאװ-חרזמ רעד ייב הארוה-הרומ רעד טָאה

 :ןפורעגסיוא עמיטש רעכיוה ַא טימ ןוא ןבייל בקעי וצ סנייז םיִנּפ

 ןוא טנעה יד ןשַאו ךיז טסלָאז ,בייל בקעי ,רזוג ריד ףיוא ןענעז רימ ---

 ! ךיילגוצ םינהכ עלַא טימ .,ןענכוד ןייגוצ

 -- ןרערט ןיא טקיטשעג ךיז לוק סבייל בקעי טָאה -- ,טשינ רָאט ךיא ---
 .ןגיוא סנשטנעמ ןיא ךיז טסקַאװעצ דשח רעד .דניק ןיימ ףיוא דשח ַא

 ,טנקסּפעג הארוה:הרומ רעד טָאה -- !להקה תריזג --

 :רעטָאפ םייב ןטעבעג ךיז טָאה ףלָאװ ךיוא
 ,ןטרַאװ ןדַיי עלַא !עטַאט ---

 -ַאּפש רעד טניז לָאמ ןטשרע םוצ בייל בקעי טָאה -- ? ךיא ;עמ ױזַא יו ---

 ַא ,טלעװ רעד רַאפ טמעשרַאפ זיא דניק ןיימ -- ןגיוא יד ןביוהעגפיוא שינער
 !טשינ ןעק ...ךיא .טכַארטעגסיױא םיא ףיוא ןטסיװ ַא לובלב

 :רוזחמ ןרעביא טנַאה רעד טימ ןוטעג שטַאּפ ַא הארוה-הרומ רעד טָאה
 ,ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ ןרעדנַא ןרַאפ זיא רענייא ,תוברע ןייק ךייש טשינ --

 ! בוט םוי ןייק ןרעטשרַאפ טשינ רָאט ןעמ ! ןענכוד וצ ייג .דניק ןייק רַאפ טשינ וליּפַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -סיוא ,זיוה-רעדָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ בייל בקעי זיא טירט עכעלעמַאּפ טימ
 טָאה ,יול ַא ,דַיי ַא .ןיז עדייב יד ןוטעג ךיוא ןבָאה עבלעז סָאד .לוויטש יד ןָאטעג

 ,ןענכוד ןעגנַאגעגוצ ןענעז ייז .טנעה יד ןשַאװעג ייז

 רע טָאה םעדכָאנ ,טרעטיצעג לוק ןייז טָאה ,תוכרב יד ןגָאז ןופ בייהנָא םייב
 ןעוו .רערעדנַא רעד ךָאנ הכרב ןייא טגָאזעג הנווכ סיורג טימ ןוא טקרַאטשעג ךיז

 "נוא יוװ ,ןלַאפעגּפָארַא טנעה ענייז ןענעז "םולש; טרָאװ םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא דע

 ןרעוש ןרעטנוא ךיז טָאה ףוג רעטעשטרָאקעגנייא ןייז ,לגילפ ענעסָאשעגרעט
 ןפלָאװ ןופ טנעה יד ןוא טלקַאװעג הרטע רענרעבליז רעד טימ תילט ןכעלבלעג
 .טּפַאכעגרעטנוא םיא ןבָאה ,םיא םורַא ןדִיי ןופ ןוא

 ! ןהכ ,חוכ-רשיי ,בייל בקעי 'ר ,ךייא טקרַאטש --
 טרעהעג טשינ ךָאנ ייז ןבָאה סעכלעזַא .ןענכוד ַאזַא ןופ טפַאגעג טָאה םלוע רעד

 ,שרדמה:תיב ןסיורג םעד ןיא
 'עג ןדִיי ןבָאה --- ןרָאװעג ןסירעצ למיה ןיא רעכיז ןענעז תוריזג עלַא --

 ,ןרעדנַא םוצ רענייא טעשטּפע
 קעװַא טצעז ןעמ יװ ,טצעזעגקעװַא רעטָאפ ןקנַארק ,ןרַאד ןייז טָאה ףלָאװ

 ,דניק ַא

 טימ ןגיוושעג לָאמ סָאד ןיוש טָאה ףיוה ןבלעז םענופ רעדנָאב רעד לשיפ
 טָאה .רע .דייר עשירעניגרַאפ-טשינ עקידנעטש ענייז רַאפ הטרח ןופ ליפעג ַא
 'טנָאק ןייק טשינ טכַאמ שטנעמ ַא זַא ,רעכַאמ-לסעפ רעד לשיפ ,ןעזעגנייא טשרע
 םיא רָאנ טמוק ץלַא זַא ,םכח ןייק ןייז טשינ ןעק ,םלוע-לשדונובר ןטימ טקַאר
 "סָאדלַא טַאהעג ,רעקנעש רעד בייל בקעי ,ךעלרעּפמיײשַאב ךָאד רע טעז טָא ,ןילַא
 ,..תורצ סבויא וצ ךיז טלקייקרעד ףוס םוצ ןוא הסנרּפ ,דובכ ,סטוג

 28 יא
 ִצ

 יז .טורעג טשינ ןבָאה ,עװָאשָאטנַא יד ,בייוו ןייז ןוא שָאטנַא ,רעױּפ רעד
 ןוא ןּפעש ןעק ןעמ ּוװ לַאװק ַא ייב ,בורג-דלָאג ַא ייב ןעייטש ייז זַא ,ןעזעג ןבָאה
 םעד ןופ ןעמענ עקַאט טשינ סָאװרַאפ ,ױזַא ָאי זיא סע ביוא .רעהפיוא ןָא ןּפעש

 ? רָאנ ךיז טזָאל סע לפיוו ,בורג-דלָאג םעד ןופ רעדָא ,לַאװק

 סָאד .געט-קרַאמ יד ןיא ווָאנילַאמ ןייק ןעמוק טגעלפ ,שָאטנַא ,רעױּפ רעד
 ןרָאפרַאפ טגעלפ רע .ןקיטיירפ ןוא ןקיטסניד יד ןיא ,ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ,טסייה
 ןיא ןקילקעיּפ ייב ןגײטשּפָא ןוא קרַאמ ןיא ךיילג רופ רעקידרעדער-ריפ ןייז ףיוא
 לסיב סָאד ןפיוקרַאפ ןווּורּפ טרָאד ןוא לזעלג ַא ךָאנ ןוא לזעלג ַא ןּפַאכ ,קנעש
 טָאה רע סָאװ ,לקיב ַא רעדָא ,לבלעק ַא לָאמליײט ןוא רעניה ,זדנעג יד ,האובת
 | ,ןּפעלש וצ טכַארבעג

 ףייל בקעי וצ טנערוקנָאק ַא וָאנילַאמ ןיא ןעוועג זיא קנעש סקילקעיּפ
 יו יױזַא .ריבג רענעמוקעגפיוא ןַא ,ױג ַא ןעוועג זיא קילקעיּפ .קנעש סרעלעה
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 זיא רע .ןרָאװעג טכירעגפיוא קילקעּפ זיא ױזַא ,ןרָאװעג טכירעגפיוא זיא ןלוּפ

 קרַאמ ןטימ ןיא רעקנעש ַא -- ןיִא רָאה-ריזח ןופ רעלדנעה ַא ןופ ןרָאװעג לגלוגמ

 .ןעקנעש ,ןעמָארק עשידִיי יד ןשיווצ .ווָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ

 ןופ םינּפ ןטיור ןפָאלעגנָא ןָא טימ יוג רעטקַאּפעג-לופ ַא ןעוועג זיא רע

 ןוא קנעש ןייז ןשיווצ .ןעקנַארטעג ײלרעלַא ןוא ןפנָארב ,ריב ךיז ןיא ןסיגניײרַא

 םייב טוװורּפעג טָאה רענייא .ץנערוקנָאק עליטש ַא טריפעג ךיז טָאה סבייל בקעי

 ,םירוכיש-טָאטש יד ןוא םינוק ,תואיצמ ןּפַאכסױא ןרעדנַא

 ?ידתובישח ץנַאג עדייב ךיז ןבָאה ,סַאג ןיא ןפערט רעקנעש עדייב ךיז ןגעלפ

 "רעטנוא ןוא לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא רעטשרע רעד טָאה בייל בקעי ,טסירגַאב
 םינּפ ןרָאד ןייז ףיוא לכיימש ַא טימ ,"ןגרָאמ-טוג , ןקידובכב ַא ןכש ןייז ןגָארטעג

 ביוא ןעז וצ ידכ ,ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז טימ טקוקעגנָא ייברעד םיא טָאה רע

 ,קילקעיּפ ייס ,טניירפ עטוג ןייק ןעוועג טשינ ייז ןענעז קנעש ןיא .דירי ןקידנעמוק

 ןייז ,קילקעיּפ רעקנעש םעד תמא ןַא ףיוא טעז רע ןוא העוט טשינ ךיז זיא רע
 ,רעקנעש ןשידִיי םעד וצ ןגיובעגוצ רעטנענ ךיז טָאה קילקעיּפ ךיוא .טנערוקנָאק

 'ץענּפָא ךעלטיירב "דובכ; סיורג טימ םיא טָאה ןוא טלכיימשעג ךיוא טָאה רע

 ,"ןכש ,ןגרָאמ-טוג , ןייז ףיוא טרעפטנע

 ןרעדנַא םוצ רענייא טלכיימשעג ,טניירפ עטוג ןעוועג ייז ןענעז סַאג רעד ףיוא

 ןגעו ןוא ,רעטעװ ןגעװ טדערעג ,טפעשעג ןגעוו טגערפעגסיוא ךיז וליפַא ןוא
 ןוא ךעלטלעּפש-ןגיוא עניילק יד טימ ,טכיזעג ןקידנעמַאלפ ןלופ ןטימ יוג רעד

 -- ייס ןוא ,ןּפיל עטשיילפעגסיוא עלופ רעביא סעצנָאװ ענעכָארקעגסױא-בלַאה

 ןטיירג ןוא ןגיוא עקיטכיזצרוק יד טימ דיי רעכעלקנערק ,רערַאד רעד ,בייל בקעי

 עטכַאמשרַאפ ,עכיילב יד ףיוא םיליהת'-םוי ַא רעדָא ,טרָאװ-ארמג ַא רעדָא ,קוסּפ

 םייב ןעמענוצוצ ױזַא יו ,רעצכעטכַארט ענעדיישרַאפ טכַארטעג עדייב ןבָאה ,ןּפיל

 ,ריב לפוק ַא ,ןפנָארב לזעלג ַא ךָאנ רעיױּפ םעד ןרַאנעגניײרַא ,הנוק םעד ןרעדנַא

 יד טסעפ ןטלַאה ,םידדצ עקידנגירק ייווצ ןשיווצ שינעכיילגסיוא ןַא ןגירקניירַא

 ,רעקנעש םייב סנשָארג עטעװערָאהרַאפ יד רעביא ןזָאל סָאװ ,םירוכיש-טָאטש

 ןיא גנוזייל רעמ סָאװ ןבָאה וצ ידכ ,ןעלטימ עלַא טדנעװעגנָא ןבָאה עדייב

 ,הלגע-לעב רעשידִיי רעד זיא ,רָאי ןופ געט עקירעביא יד ןיא לייוו ,געט-קרַאמ יד

 ןוא ןײרַא קנעש רעשידַיי רעד ןיא ןעגנַאגעג רחוס רעקידנרָאפייברַאפ רעדָא ,בצק

 ,קנעש ןיא ןקילקעיּפ וצ ןעגנַאגעג ךיז זיא שזורטס ,בצק ,רעיוּפ רעשידִיי-טשינ רעד

 יוװ ,טּפַאנשרעד לָאמַא ךעלטלעּפש-ןגױא עניילק ענייז טימ טָאה קילקעיּפ

 רעד טימ טדערעג סעּפע טָאה ,לדניז סרעקנעש ןשידִיי םעד ָא טָא ,רעלעה יכדרמ
 עגנִיי ייווצ יו ,טכַאלעג ןבָאה עדייב ןוא ,לרעטכעט סשָאטנַא ,עפעטס רענייש

 ךיא ,קנעש סבייל בקעי ןופ לעוװש רעד ייב עקַאט סָאד זיא ןעוועג .ןכַאל ןשטנעמ
 ...ןשַאוו וצ םייהַא שעוו עקידורב רעביוק ַא ןעמענ ןעמוקעג זיא עפעטס .,קרַאמ ןטימ

 זיא סָאװ חומ ַא .חומ סקילקעיּפ ןיא טציּפשעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה סעּפע

 סָאװ וצ לייוו ,שיטַאּפַא ןוא ליופ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעקנעד וצ ןעוועג טניווװעג טשינ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןיוש טעוװ רע זַא ןעגנערב םיא סע טעװ ןצונ ַא רַאפ סָאװ ןוא סָאד רע ףרַאד

 זיא ,סַאבלָאק רעמ ,ריב רעמ ,ןפנָארב רעמ ןפיוקרַאפ טשינ טעװ רע ?ןטכַארט
 סרעייז ןוא ךעלטנעגעלעטניא יד רַאפ סָאד ןזָאלרעביא ןיא ןטכַארט טשינ רעסעב

 ,ןכיילג

 טרָאד ךיז טָאה סעּפע ,ןוטעג ריר ַא ָאי ךיז חומ רעד טָאה רעבָא לָאמ סָאד

 לרעטכעט טשָאטנַא : ןוטעג לקַאוו ַא ןטרָאד ךיז טָאה סעּפע ,טציּפשעגנָא קינייװעניא
 עכיילג ןייק טשינ ןענעז לדניז סרעקנעש ןדנילב םעד ,יַאקעדרָאמ רעד ןוא עפעטס

 ,ןייש זיא יז ?גנוי םעד טימ ןכַאל וצ עפעטס ענייש עקישיילפ יד טָאה סָאװ .רָאּפ

 יד ןיא ןעמיולפ עסיורג עיולב יד יו ,ךעלבליק ,ךייוו ,קיטַאלג זיא טיוה ריא

 ,עפרַאש ןענעז ךעלדנייצ עריא ,ןיירַא רעייש ןיא ייז טלמַאז ןעמ ןעוו ,געט-טסברַאה

 ןייז ןיא ךעלדנייצ עריא טימ ןוטעג סיב ַא ,עורעטס יד ,םיא יז טָאה טלמונַא

 עקנעטַאט ןרעייט ריא רַאפ ריב עלעטרעווק ַא ךָאנ ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,קרַאק

 םייב טּפַאכעגמורַא יז ןוא ריא וצ ןגױבעגּפָארַא ךיז טָאה ,קילקעיּפ ,רע .,שָאטנַא
 ,טנערבעג ןבָאה ענייז ןטילבעג יד ןוא ןעוועג טשינ קנעש ןיא זיא רענייק ,זדלַאה

 קילקעיּפ ,ריד יז זיא עוורעטס ַאזַא טָא ןעמענ טנעקעג סע טָאה ערעלָאכ יד זַא

 טעז ןעז רעבָא ,םינּפ םעניא טייקטעפ ןופ עניילק ךעלטלעּפש ,ןגיוא עקַאט טָאה

 -סױרַא שינעטלעהַאב רעטספיט רעד ןופ ריד טעװ רע ןֹוא טייוו ןליימ ףיוא רע

 ןגירקסיורַא ליוו רע סָאװ ,סָאד ןגירק

 טמענ סָאװ ,לרעטכעט טשָאטנַא םעד זַא ,קילקעיּפ ,ךיוא רע טָאה טסווװעג

 עכייר ייב גָאט ַא ןטעברַאּפָא לָאמלייט טייג ,שעוו ּפָא טגָארט ןוא ןשַאו וצ טעוו

 סיטלָאס םעד ,קעשַאטס טימ זיא יז זַא ,ןטעברַא ענעדיײשרַאפ ךָאנ טוט ןוא ,טייל
 "ַאכעמ םעד קערָאב טימ וליפַא ,לדניז סרעביירש-דנָאס םעד ,קענַארפ טימ ,לדניז

 ,לדלעוו םעניא ןריצַאּפש ןעזעגנ וליפַא ייז טָאה רע .רעדירב עטוג עצנַאג רעקינ

 ,קילקעיּפ ,רע טָאה עלַא יד ףיוא ,אלימ .געוו רעװָאקירטעיּפ םוצ טריפ סָאװ

 ןדנילב םעד טימ ,ָאד רָאנ ,טלעפעג ריא סָאװ ,עוורעטס יד ,ןוט יז לָאז ,ןגיּפשעג

 זיולב וליפַא ןבָאה ייז .ןגייוושרַאפ טשינ רע טעװ סָאד ,יאקעדרָאמ ,ןוז סרעקנעש

 סע ןפיטש ןוא ןכַאל ַא ןופ סָאװ ,ןיוש טסייו ןעמ רעבָא ,טפיטשעג ןוא טכַאלעג

 "נײרַא םיא עקַאט ןגייוושרַאפ-טשינ סָאד טעװ םעד רעסיוא ...ןעמוקסיורַא ץלַא ןעק

 ןשידִיי םעד ,טנערוקנָאק ןייז ןוטנָא םורַא ױזַא ןעק רע .הבוט עסיורג ַא ןעגנערב
 ןכַאמ רָאג רשפא ןוא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה לָאז רענעי זַא ,תורצ ,רעקנעש

 סָאד ךַאז ענייש ןייק טשינ עקַאט זיא סע .קנעש יד ןסילש ןזומ לָאז רע זַא ,ױזַא

 ,סיורג זיא ץנערוקנָאק יד -- טפעשעג זיא סע רָאנ ,ןפָארטשַאב טעוװ טָאג ,ןוט וצ
 סָאד לייוו ,קנעש יד טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עקזייה יד ןפיוק ךיז ליוו ,קילקעיּפ ,רע

 | | ,ףיוא םיא טסערפ טלעג-הריד

 ןעמונעג ךיילג ךיז ןוא טכַארטעג טשינ גנַאל טָאה רעקנעש רעד קילקעיּפ

 ,סנטשרע :לָאמ ןייא טימ ןזָאה ייווצ ןסיש טלָאװעג ָאד טָאה רע .ןַאלּפ ןייז ןריפכרוד

 רַאפ ,טײקיגענטרַאה ריא רַאפ עפעטס רעניילק רעד ןיא ןייז םקונ ךיז רע טעוו
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 .יקסוװָאנשזולד השמ

 ןייא טימ ןעק סָאװ ,קילקעיּפ רעקנעש ןבושח םעד ,םיא ךיז ןלעטשנגעקטנַא ריא

 רעקנעש רעד בייל בוקַאי טעװ ,סנטייווצ ןוא ;רעבייו ענייש עלַא ןבָאה קנוװ

 ןלַאפנײרַא ןלעוו ייז ןוא םינוק ןרילרַאפ טעוו קנעש יד .,ּפָאק ןטיירדרַאפ ַא ןבָאװ

 .קנעש ןיא ,ןקילקעיּפ ,םיא וצ

 -כרוד ןבָאה עדייב ןוא רעקינַאכעמ םעד קערָאב ףליה וצ ןעמונעג טָאה רע

 .רעלעה יכדרמ ףיוא לובלב ַא ןפרָאװעג ןוא ןַאלּפ םעד טריפעג

 לא א
*ִ 

 טָאה רע ּוװ ,שרדמה:תיב ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ זיא רעלעה בייל בקעי

 רע .ןרָאװעג קנַארק רעווש ,הנווכ ןוא ץרַאה ליפיוזַא טימ םלוע םעד טשטנעבעג

 ַא ,רעדילג יד ןיא שינעכערב ַא טליפעג ןוא ןיירַא טעב ןיא טגיילעג ךיז טָאה

 זַא ,רע טָאה טניימעג ןוא טלדניוװשעג םיא טָאה ּפָאק ןיא ,ןצרַאה םייב שינעִיצ
 ןעמוקעג זיא תומה-ךאלמ רעד .ףוס רעד זיא סע זַא ןוא םיא ךיז טקע טלעוו יד

 רעלעה בייל בקעי ןופ ףוג ןרַאד ,ןעמערָא םעד ,טסייה סָאד ,עקינייז סָאד ןענָאמ

 ,וָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ רעקנעש םעד

 .יקסווערָאנ ןַאפעטס רעטקָאד םעד ןפורעג טָאה ןעמ

 ביוא .תואופר ,םירױטקַאד ןגעק טרעװעג בייל בקעי ךיז טָאה ,בײהנָא ןיא

 -נגעקנַא ךיז רע ףרַאד סָאװ ,ףוג ןטימ המשנ ןייז קירוצ ליוו םלוע-לש-ונובר רעד

 ליפ ױזַא ךָאנ ,טלעװו רעקידניז רעד ףיוא ןוט ֹוצ ךָאנ רע טָאה סָאװ ?ןלעטש

 ?טליטעגוצ ןיוש םיא טָאה ןעמ סָאװ ,תושוב ןוא תוּפרח

 לכש ןופ דייר טימ ןענַאטשעגוצ םיא וצ זיא ,בייוו ןייז ,עצנירּפש רָאנ

 : ץרַאה ןוא

 זַא ,ךָאד טסייו וד ? בייל בקעי ,טלעװ רעד טימ ןייא ױזַא וטסייר סָאװ ---

 םיאנוש .דניק רעזדנוא ףיוא ןרָאװעג טכַארטעגסיױא לובלב רעזיולב ַא זיא סע

 ?ױזַא ןעמ געמ ?ןבעל סָאד ריד וטסמענ סָאװ זיא .ןוטעג סָאד ןבָאה

 טצכערקעג בייל בקעי טָאה -- ןיײירַא טלעוװו רעד ןיא קעװַא זיא יכדרמ ---

 "עג ןוא דניז יד ןייגַאב ןיא ןעוועג הדומ-בלַאה ןיוש ךיז רע טָאה טימרעד --+

 רעצנַאג רעד ןגעק ךיז רע טלעטש ,קידלושמוא זיא שטנעמ ַא זַא ,קיטש עניימ

 ,רעדיו טרעקרַאפ .םיא טביולג ןעמ זיב ,דלושמוא ןייז סיוא טיירש ןוא טלעוו
 ןייז זַא ,ןמיס ַא זיא ,ךָאל-ןזיומ ַא ןיא זיומ ַא יו ,שטנעמ רעד ,ךיז רע טלַאהַאנ
 ..ןגירשעג דלַאװעג טלעוו רעד וצ טיירש ןוא ןפָא זיא דלוש

 ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה עצנירּפש

 זַא ,טסייו טלעװ עצנַאג יד ?סָאװ זיא ,קידלוש רשפא זיא רע זַא ןוא --

 סָאװ טנייה .ןעוועג הדומ ךיז טָאה ןילַא קיטש עניימעג סָאד .לובליב ַא זיא סע

 ּ!בייל בקעי ,טיוט םעד ריד טסשטניוװ וד סָאװ ןוא ןעיירשרַאפ וצ ױזַא ןיכדרמ טמוק
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 !ןרעוװ טנוזעג טסנעק וד !ןלעטשנגעקַא טשינ ךיז רָאט ןעמ ! ױזַא טשינ רָאט ןעמ

 !ןלייהסיוא ךיד טעוװ רע; יקסוועראנ רעטקָאד םעד ןפור טעוװ ןעמ

 : רעטָאפ םוצ ןענַאטשעגוצ זיא ףלָאװ ךיוא

 קעװַא זיא רע סָאװ ,ןוטעג טוג טָאה יכדרמ ! ןבעל ךָאנ טספרַאד וד ,עטַאט ---

 ךיא .קידלוש סעּפע ןיא זיא רע לייוו ,ןפָאלטנַא טשינ זיא רע .,ןיײרַא טלעוו רעד ןיא

 דניו ןוא ייו ןוא לקיטש ַאזַא ןוטעגּפָא זדנוא טָאה סע רעוװ ,ןעניפעגסיוא לעוװ

 ,םילובלב ןייק רעמ ןכַאמ וצ טשינ ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ טעוו רע זַא ,םעד וצ ןייז טעוו

 ןייק ףיוא ןייגנייא טלָאװעג טשינ ןוא םירוסי ןיא ןגעלעג זיא בייל בקעי

 םעד רַאפ ןפמעק וצ טשינ טניול סע זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה רע .תורשּפ

 סָאװ סָאד ,יִא ,ןבעל םייב ןוטעגפיוא טשינ רע טָאה ןכַאז עסיורג ןייק ,ןבעל לסיב

 ןעמוקעג טשינ ךיוא זיא סָאד ,ןדִיי ןשטנעב ןוא ןהכ ַא ןייז וצ טרעשַאב םיא זיא סע

 ?יירשעג עצנַאג סָאד זיא סָאװ טנייה .ןענרעל רעדָא ,המכח רענעגייא ךרוד םיא וצ

 -רָאקעגנייא ןרָאװעג זיא בייל ןייז .רעגרע ןרָאװעג םיא זיא גָאט ןדעי טימ

 ,רענעשָאלעגסיוא -- ןגיוא יד ,רעלעג -- םינּפ סָאד ,רעטעשט

 טָארַאב סטָאג ףיוא קנעש יד טזָאלעגרעביא ףלָאװ ןוז רעד ןֹוא עצנירּפש טָאה

 ,יקסוועראנ ןַאפעטס רעטקָאד םעד ןפורעג ןליוו סבייל בקעי ןגעק טָאה ןעמ ןוא

 נא א
 י א

 סיקסוועראנ רעטקָאד ןעזעג ווָאנילַאמ ןופ ןסַאג יד ןיא ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 רעד ןסעזעג ץלָאטש טימ זיא ןָא ןביוא ,דרעפ עסייוו ייווצ ןיא טנַאּפשעג שטָאק

 טימ סעצייל יד ןגיוצעג ,שטייב רעד טימ טעכָאפעג טכייל טָאה רע .רעביײרטנָא

 ןפָאלעגנָא טיור ןייז .דרעפ יד וצ טעקָאמשטעג ,טייקטכייל רעזעיצַארג רעסיוועג ַא

 ,ףייטש ןעוועג זיא ,ןפנָארב קנורט ןקירעביא ןַא ןופ ןוא ןטניוװ ,סנגער ןופ טכיזעג

 עדייב ןופ טקערטשעג ןבָאה סעצנָאװ עטיירב ענייז ,שינעסיירפיוא ןוא הוואג טימ
 ,סוחי ןייז ןופ גָאזנָא טימ ןטייז

 ,יקסוועראנ רעטקָאד רעד ןסעזעג זיא שטָאק רעטעבעגסיוא-ךעליולב רעד ןיא

 ,ןעלנָא ןכייו םוצ טרַאּפשעגוצ טשינ ךיז וליפַא ,קיטייז ןסעזעג לָאמעלַא זיא רע

 ןעוועג זיא טלַאטשעג עכיוה ןייז ,ןוט וצ סָאד טייצ ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ רע יו

 ןגיוא עיולב-ךעליורג יד טימ ,םינּפ לופ ןייז .שטָאק רעד ןיא ןגיובעגנייא בלַאה

 -סירַא ןַא ןופ תובישח ַא ןבעגעגוצ םיא ןבָאה ,סעצנָאװ ענעדייז עשיצירּפ יד ןוא
 | ,ץירּפ ןשיליוּפ ןטכע ןוא טַארקָאט

 עשילױּפ עטלַא יד יװ עשעקעב עיורג ַא סרעטניוװ יד ןיא רע טָאה ןגָארטעג
 "דייז ַא -- ןרעמוז יִד ןיא ןוא ,לטיה עוװָאקנַארַאב ךעליורג-רעבליז ַא ,םיצירּפ

 ,טַאװַארק ןסייוו ַא ןוא טוה םענעיורטש ַא ,לקער ךעליולב םענעגַאּפעלַא

 ַא ןגָארטעגנגעקטנַא םיא ןוא סַאג ןיא ןעלטיה יד ןגױצעגּפָארַא ןבָאה ןדִיי
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 לָאז ןעמ ,ןוטעג עשטּפעש ַא ליטש רעד ןיא ייז ןבָאה ייברעד ,ןגרָאמ-טוג ןטיירג

 ! םלוע-לש-ונובר ,ןפרַאדַאב טשינ רָאנ םיא

 ןייז .ץרא:ךרד סיורג רעטקָאד םעד רַאפ טַאהעג ןעמ טָאה ווָאנילַאמ ןיא

 -צנעפ יד ןענעפע לָאז ןעמ ןלױפַאב רע טָאה ,ץעזעג ןרעזייא ןַא ןעוועג זיא טרָאוװו

 רענייק טָאה ,געט-רעטניוו יד ןיא וליּפַא ןקנַארק-רעוװש ַא ןופ בוטש ַא ןיא רעט

 -סױרַא ןקנַארק םעד לָאז ןעמ ןסייהעג רע טָאה .ןדייר וצ ןגעקטנָא טגַאװעג טשינ

 טכַארט ַא טשינ וליפַא ןעמ טָאה ,געט עקינוז עקיטסָארפ ןיא ןסיורד ןיא ןעמע;
 ,ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא ןוטעג

 ,טגָאזעג םיא ףיוא ןבָאה ווָאנילַאמ ןיא ןדִיי ,יוג רענעטנעמיד ַא ןעוועג זיא רע

 א ןופ קנופ ַא ךיז ןיא טָאה רע זַא ,םלועה תומוא ידיסח יד וצ טרעהעג רע זַא

 ךיז ןופ טָאה רע .ןעװעג טשינ קידצ ןייק זיא יקסוװערַאנ רעטקָאד םגה .,קידצ

 ןעוו .טסנעּפשעג ַא ךיז ןופ ּפָא טביירט ןעמ יו ,סענעדִיי יד טימ ןדִיי יד ןבירטעג

 העבש ןייגכרוד טפרַאדעג רע טָאה ,טעניבַאק ןיא םיא וצ ןעמוקעג זיא רעקנַארק ַא
 צסקיש עזייב ַא זיב ןטרַאװ ןוא ריט רעד ייב ןעגנילק ,סנטשרע .םונהיג ירודמ

 םינּפ םענעזָאלבעגנָא ןטימ יוג רעד ,רעביירטנָא רעד רעדָא ,ריט יד ןענעפע טעוו

 'נַארק רעד זיא .ריט יד ןענעפע טעװ ,סָאבשלַאב םעד עטכַאמעגכָאנ ,סעצנָאװ ןוא

 ןבייר ןוא לטיה סָאד ןָאטסױא טזומעג רע טָאה ,זיוהרעדָאפ ןיא ןעוועג ןיוש רעק

 טלעדמעז עטסדנימ סָאד זיב ןבייר גנַאל ױזַא ,לדנַאװיד םענעיורטש ַא ןיא ךיש יד

  ,ףיש סנדִיי םעד ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא

 ןטרַאװ ,ןטרַאװ ןוא ןצעזקעװַא ךיז םיא ןסייחעג ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע

 טזָאלעגרעביא תודמלמ סָאד ,םָארק ַא טזָאלעגרעביא טָאה רעקנַארק רעד .ףוס ַא ןָא

 ,דלעפ סנכש ַא ןיא ןכירקרַאפ ןעק ןוא ךיז טעשַאּפ דלעפ ןיא המהב ַא ,רקפה ףיוא

 תורצ עטקַאהעג ןיא טרַאװ ןוא ץיז ָאד ןוא ,טנערב עינשזוק רעד ןיא רעייפ סָאד |

 טימ עשזייד ַא ,דניק קידנגיז ַא גיו רעד ןיא טזָאלעגרעביא טָאה ענעדִיי יד

 ןפיוא גיצ יד ,עילַאב רעד ןיא שעוו יד ,ןוויוא ןפיוא רעייפ ַא ,גייט ענעטָאנקרַאּפ

 טעוװ רעטקָאד רעד זיב טרַאװ ןוא ץיז ָאד ןוא רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא ףיֹוה

 ןעמ ,טנעה יד ןשַאו ךיז לָאז ןעמ ,ןעיירש רע טעװ טלָאמעד טשרע .ןפורניײרַא

 ענעלַאװ יירד ןגָארט טשינ ,בייל ןפיוא ךעלטַאלַאכ ףניפ, ריפ ןגָארט טשינ לָאז

 עמ ,רעסַאװ עטכַאקעג ןעקנירט לָאז ןעמ ,ןדָאב טּפָא ךיז לָאז ןעמ ,סרעצנעּפש

 "סיוא עכלעזַא ךָאנ ןוא רָאה יד ןעמעק ךיז לָאז ןעמ ,ןעלדניק רדסכ טשינ לָאז

 ..ןכַאז עשילרעט

 ןעייג סָאװ תוריזג ענעגושמ עלַא יד ןרעה וצ ּפָאק ןיא סָאד טָאה רעוו רָאנ

 יד סָאװ ,םעלַא םעד וצ ןרעהוצ ךיז לָאז ןעמ ,ליומ סרעטקָאד םעד ןופ סױרַא

 טשינרָאג ךָאד טלָאװ טלעוו יד .ןעוועג טייל ןייש ןעמ טלָאװ ,ץלַא ןדייר םיריוטקָאד

 ,םינּפ ןייק טשינ ןוא םויק ןייק טַאהעג

 טיזיוו םעד רַאפ ןלָאצַאב וצ טַאהעג טשינ טָאה ענעדִיי יד רעדָא דיי רעד זַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןשיצירּפ ןטיירב ַא ןבעגעג טָאה רעטקָאד רעד .ןעוועג טוג ךיוא זיא ,רעטקָאד םייב

 :טמורבעגסױרַא טָאה ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ
 ןיא רעטפָא םיא טלַאה ,ךלימ רעמ לסיב ַא דניק ןייד ביג ,עז !טוג ,טוג ---

 !ףייז טימ ךיד שַאו ןוא ןוז רעד ףיוא ןסיורד

 ,רענעזענעג ַא טעניבַאק סרעטקָאד ןופ סױרַא ןיוש זיא רעקנַארק רעד

 ליפ ןבָאה ,ךיד ןכרָאהַאב ןוא ןּפַאטַאב ןייז ,רעטקָאד ןופ קילב רעזיולב רעד

 ןרעהפיוא ןלָאז םירוסי יד ןוא רעטרעטיילעג ןרעוו לָאז טימעג סָאד זַא ,ןפלָאהעגוצ

 ,לייוו ַא ףיוא שטָאכ |

 יד ,זיוה ןיא ןקנַארק ַא וצ ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו ,ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 רעדָא טגנערדעג ךיז ןבָאה םינכש עלַא .זיוה ןרַאפ לסעג ןיא ןרָאפרַאפ זיא שטָאק

 ןבָאה ןגיוא ענעקָארשעצ .רעטצנעפ יד ייב רעזייה יד ןיא רעדָא ,ריט-זיוה רעד ייב

 ןּפיל .תונמחר ןוא רעיורט טימ טלקָאשעג ךיז ןבָאה רעמינּפ עכיילב ןוא טקוקעג

 :טעשטּפעשעג ןבָאה
 .ןעמוקעג זיא שטָאק סיקסוװערַאנ סרעטקָאד םעד זַא ,םימחר ןיוש ףרַאד רע ---

 ַא ןעגנערב םיא ןלעוו יקסװערַאנ רעטקָאד םעדכָאנ ןוא טשרעוצ טָאג --

 ,המילש האופר

 ןבָאה טײלסנַאמ יד ,בוטש רעשידִיי רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רעטקָאד רעד

 ךיז ןבָאה רעבייוו יד ,ּפָאק ןופ ןעלטיה יד טּפַאכעגּפָארַא שינרעטיצ סיורג טימ

 טָאה רעטקָאד רעד .ךלַאק יװ סייוו ןרָאװעג ןענעז רעמינּפ ערעייז רעדָא ,טלטיורעג

 ןלױפַאב ןוא רעטצנעפ יד ןענעפע ןסייהעג ,עשעקעב יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 טָאה םעדכָאנ .ןשַאװ וצ טנעה יד ךיז רעסַאװ םערַאװ לסיש ַא ןבעג םיא לָאז ןעמ

 סעציילפ ערַאד יד רעביא לכעטשיט ַא טײרּפשעגסױא .ןקנַארק םעד טכַארטַאב רע
 רעביא רעגניפ יד טימ טּפַאלקעג רעדיוװ ,טכרָאהעג ןוא טכרָאהעג ,ןקנַארק םעד ןופ

 סעדעי ,ןגיוא יד ןיא טקוקעג ,ךיוב םעד טקירדעג רעדיוו ןוא סעציילּפ ערַאד יד

 טָאה ,עשעקעב יד ןָאטעגנָא ךיז ןוא ןײגקעװַא םייב ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ

 : ןקנַארק םוצ ןוטעג יירשעג ַא רע

 ! בעשוגָאּפ ןיימ ףיוא ןייג ךָאנ טסעוו --

 ןעמונעגנָא סָאד טָאה רע יצ ,גָאז ַאזַא ןופ טיירפעג ךיז טָאה רעקנַארק רעד יצ
 .ןעוועג סע זיא טסיירט ַא -- ,ןמיס ןטכעלש ַא רַאפ

 ,טרעקרַאפ .טיזיוו ןרַאפ ןעמונעג טשינ בוטש רעמערָא ןַא ןיא רע טָאה טלעג

 ןייז ףיוא ןטּפעצער יד ןעמענ קיײטּפַא רעד ןיא לָאז ןעמ ןסייהעג ךָאנ טָאה רע

 יד ןַפָא ןטלַאה ןוא טנעה יד ןשַאו ךיז ןעמ לָאז ,רעבָא ,ךַאז-טּפיוה יד .ןובשח
 ,רעטצנעפ

5 

 רעלעה בייל בקעי ןופ זיוה ןרַאפ ןעוו ,גָאט-טסברַאה רעבירט ַא ןעוועג זיא סע

 ,דרעפ יד ןטלַאהעגנייא טָאה רעביירטנָא רעד .שטָאק סרעטקָאד םעד ןרָאפרַאפ זיא

79 



 יקסװָאנשזולד השמ

 טירט עטסעפ טימ זיא רעטקָאד רעד ,ךיז וצ סעצייל יד ןוטעג יצ ַא שירעגנַייליוװ
 ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .גנוניווו סבייל בקעי וצ ךיז טזָאלעג ןוא שטָאק רעד ןופ ּפָארַא

 ;טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל ןוא ּפעק טקערטשעג

 ױזַא ןיוש ןוא שטנעמ רעגנַיי ַא ךָאנ .קילגמוא ןַא ,ךעבענ ,בייל בקעי ---
 ! ןרָאװעג טפָארטשעג

 ,ייברַאפ דלַאב ןיוש זיא רע --

 !המשנ רעד טימ םיוק טעכָאפ רע --
 !ןטלַאהסיוא טשינ סָאד טצוװ עצנירּפש ---

 לסעפ טקידנערַאפ-טשינ ַא ןייטש טזָאלעג טָאה רעדנָאב רעד לשיפ וליּפַא

 חסּפ ףיוא טיירג ןבָאה לָאז יז ,עטסָאבעלַאב-טָאטש ַא רַאפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 ןייטש טזָאלעג ףייר ַא ןּפַאלקפױרַא ןטימ ןיא טָאה ,שטשרָאב ןטיור ןרעייזוצנייא

 סרעטקָאד םעד ביוא .ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז ןסיורד ןיא ןפָאלעגסױרַא ןוא םילכ עלַא

 .ןמיס רעטוג ןייק טשינ סָאד זיא הריד סבייל בקעי ייב ָאד ןיוש זיא שטָאק

 .רעקנעש םעד ןופ רעּפרעק ןרַאד םעד טכַארטַאב טָאה יקסווערַאנ רעטקָאד רעד

 רעדיו ,רעבעל רעד ייב םיא טקירדעג ,ןגיוא ענייז ןיא טקוקעג גנַאל טָאה רע
 .ּפָאק םענייש ןלופ ןייז טימ טיירב רעד ןיא טלקָאשעג ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעג

 רעווש טָאה רע ,טעמרַאּפ יו ,ךעלבלעג ןעוועג זיא ןקנַארק םעד ןופ םינּפ סָאד
 ,רַאטש טקוקעג ןוא טמעטָאעג

 םייב טצעזעגקעװַא ךיז רעטקָאד רעד טָאה ,ןקנַארק םעד ןטכַארטַאב ןכָאנ

 ןעצנירּפש טגָאזעגנָא רע טָאה םעדכָאנ .ךעלריּפַאּפ עּפוק ַא ןבירשעגנָא ןוא שיט

 -כָאנ ,ןטּפעצער יד ָא-טָא ןלעטשַאב דלַאב ייז ןלָאז םדוק : ןוט וצ סָאװ ןפלָאװ ןוא

 עדעי -- םעד ןופ ,העש עדעי לפעל ַא טּפעצער םעד ןופ ןבעג םיא ןעמ לָאז םעד

 ןזָאל ןקנַארק םעד ךיוא לָאז ןעמ .העש עבלַאה עדעי סעקשָארּפ יד ןופ ,העש ייווצ

 .ךלימ ןוא למעז עטלַא טימ םיא ןעמ לָאז ןזייּפש ןוא םיא וצ ןדער ליפ טשינ ,ורוצ

 ,ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה עצנירּפש

 קיטומטוג ןוא שיט םייב סעזעג ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רעטקָאד רעד

 | : ןוטעג גָאז ַא

 ןעק טָאג רָאנ ןרעװ ןפלָאהעג טעװ רעקנַארק רעד ןוא טָאג וצ טעב ---

 !ןפלעה םיא

 זַא ןקנַארק םוצ ןוט יירשעג ַא טלָאװעג רעטקָאד רעד טָאה ןײגקעװַא םייב

 רע רָאנ ,בעשזגָאּפ ןייז ףיוא ןײגכָאנ ךָאנ טעו ,בייל בקעי ,טסייה סָאד ,רענעי
 :טמורבעגסױרַא ןוא ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה

 .ןפלעה טעוװ רע ,טָאג טעב ,טָאג טעב --

 *א יא
* 

 ןיא יו ןדנוװשרַאפ זיא רע .העידי םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןיכדרמ ןופ
 ,ןייװעג ,רעיורט טשרעהעג טָאה רעלעה בייל בקעי ןופ זיוה ןיא .ןיירַא רעסַאוװ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 רעקנַארק רעד ּוװ ,ןעלקניוו יד ןיא טעכָאפעג ןבָאה טיוט ןופ לגילפ יד ןוא קערש

 ,ןגעלעג זיא

 קנעש םעד ןיא ןעמוקעג רדסכ ןענעז ,עװָאשָאטנַא יד ,בייוו ןייז טימ שָאטנַא

 טימ .ךיז ןיא סעכ םעד ןטלַאהעגנייא ףלָאװ טָאה לָאמ סעדעי ."ןוידּפ; ןענָאמניײא

 ףיוא ןוט ףרָאװ ַא טשינ ךיז לָאז רע ,ןטלַאהעגנייא ךיז רע טָאה ןעגנַאװצ ענרעזייא

 ןטלַאהעגנייא רעבָא ךיז טָאה רע .שיילפ-לּפערק ייז ןופ ןכַאמ ןוא קלָאפרָאּפ םעדי

 עצנירּפש .לכיימש ַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע ,טרעקרַאפ .טגָאזעג טשינרָאג ןוא

 ןוא ןסע ןכָאנ .ןעקנירט ןוא ןסע וצ ןכַאז עטוג עלַא שיט םוצ ןגָארטעגוצ טָאה

 ןוא ןפנָארב ךעלזעלג קילדנעצ ַא ךיז ןיא ןסָאגעגנײרַא טָאה שָאטנַא יו םעדכָאנ

 יז עצנירפש טָאה ,עלעקערב סעדעי שיט ןופ טמַארעגּפָארַא טָאה עוװָאשָאטנַא יד

 ןיא .טנוזעג טוג ַא ןשטנוװעגוצ ךָאנ ןוא ןדליג רָאּפ ַא טנַאה ןיא טקורעגניײרַא
 ,טניוו ןפיוא ןלַאפ ןלָאז תומולח עטסיוו עלַא טלטייבעגסיוא יז טָאה ןצרַאה

 -רַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע .ןובשח םענעגייא ןייז טַאהעג ךיז טָאה ףלָאװ
 ָאד טָאה סע רע ןעניפעגסיוא םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע .תולווע ןייק ןגָארט

 רעדורב ןייז ןשַאוונייר ןופ טייוו טשינ ןעוועג ןיוש זיא רע .לובלב ַאזַא טעברַאעגנָא

 רעד סָאװ טרעטשעג רָאנ םיא טָאה סע .רעלעה החּפשמ רעד ןופ זיוה סָאד ןוא
 גנוגערפיוא רעדָא שינעעשעג עדעי ןוא קנַארק רעייז ,קנַארק ןעוועג זיא עטַאט

 ,דנַאטשוצ סנטַאט םעד ןרעגרערַאפ ליפ ךָאנ ןעק

 :ןעװעג סע זיא טכַאנרַאפ ַא ןיא לָאמנייא

 רעקיטש ,קרַאמ ןטימ ןיא רעטסיולק ןופ ןציּפש יד רעביא טנערבעג טָאה ןוז יד

 רעייפ טימ ןגיוא יד ןיא טדנעלבעג ןוא םימלצ יד ףיוא טרעקַאלפעג ןבָאה דלָאג

 ,דוס ןזעירעטסימ םענעגרָאברַאפ ןוא

 .םידומע יד ייב ,ןירַא שרדמה-תיב ןיא בירעמ-החנמ וצ טלייאעג ןבָאה ןדִיי

 טכיל יד ןופ טפירטעג טָאה בלח רעד .טכיל-טייצרָאי טנערבעג קירעיורט ןבָאה

 -עגנָא ןעוועג זיא החנמ ןענעװַאד סָאד .רעטכייל יד רעטנוא ןיײרַא ןכעלב יד ןיא
 א רַאפ גרָאז ,הסנרּפ רערעטיב ןופ לוע ,גרָאז רעקידנעכָאװ ,רעיורט טימ טּפַאז

 טעוװ ןענַאװ ןופ גרָאז ,דומיל-רכש רַאפ ,טיורב לקיטש ַא רַאפ גרָאז ,דניק קנַארק

 סָאװ ,לסקעוו םעד ןלָאצ וצ ןעמענ ןעמ טעוװ ּוװ ,טלעג-הריד ףיוא ןגרָאמ ןבָאה ןעמ

 | ..ןגרָאמ קילעפ זיא

 רעגניפ יד ןכָארבעג ךיז טָאה רעטייווצ ַא ,ירשַא ייב טצכערקעג טָאה דַיי ַא
 ןיבר ןופ גָאז ַא ןופ טחומעג ךיז טָאה רעטירד ַא ,הרשע-הנומש רעליטש רעד ייב

 ,בוט םוי ןטצעל םעד טרעהעג טָאה רע סָאװ

 טפַאשקנעב טימ ןוגינ םעד טמורבעג ןוא ארמג רעד ייב ןסעזעג ןענעז םירוחב
 יד קיורמוא טכַאמעג ןוא טגָאנעג טָאה סָאװ סעכלעזַא סעּפע טימ ,רעיורט ןוא

 .שרדמה-תיב ןופ טנעוו ריפ יד ןשיווצ גנַאגסיױא ןַא טכוזעג טָאה ןוגינ רעד .המשנ

 יד טנערבעג טָאה סע עכלעוו ןיא ,רעטצנעפ יד ןשיווצ ,קנעש-םירפס יד ןשיווצ

 רעיולב רעד ןיא רעטפַאגרַאפ ַא ןבילבעג זיא ןוגינ רעד .ןוז עקידנעייגרעטנוא
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 -רעצרַאפ ַא ןיא ןעגנַאגעגסיױא ןוא רענעט עקידרעטיצ טימ טרירביװ ,טייקיטכיל

 | ,טפַאשקנעב רעט

 ,סקַאװ יוװ לעג ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רעטרעטַאמרַאפ ַא ןגעלעג זיא בייל בקעי

 ךיז ןבָאה ןייש ןכעלבלעג טימ --- ןגיוא ענייז ,טכַאמשרַאפ ןעוועג ןענעז ןּפיל ענייז

 ענייז ןוא טעב ןרעביא ללח םעניא טנעה ענייז טקערטשעגסיוא טָאה רע ,ןשָאלעג

 : ןוטעג עשטּפעש ַא ןבָאה ןּפיל

 ! ףלָאװ --

 ,ןטַאט ןקנַארק םוצ ןפָאלעגוצ זיא גנוי רעד

 : תוחוכ עטגנערטשעגנָא טימ טדערעג טָאה בייל בקעי

 וטסעװ "םיחבז; ארמג יד סױרַא םענ ,ס"ש םעניא ,קנַאש-םירפס רעד ןיא ---

 ,רימ וצ רעהַא סע גנערב .טעמרַאּפ ַא ןעניפעג טרָאד

 -עג ,"םיחבז; ארמג יד ןעמונעגסױרַא ,קנַאש-םירפס יד טנפעעג טָאה ףלָאװ

 -עגנייא ןַא ןענופעג רעטעלב יד ןשיווצ ןוא ןסייהעג טָאה עטַאט רעד יו טנפע

 ,רעטָאפ םעד ןבעגעגרעביא סע טָאה רע .טעמרַאּפ ןטשטיינק

 ,טעמרַאּפ םעד טשטיינקעגפיוא רעגניפ ערַאד ,עקידרעטיצ טימ טָאה בייל בקעי

 .ךעלגעמ טשינ זיא סע עכלעוו ,תויתוא ענעבירעגּפָא טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סע

 טימ םיוב ַא סעּפע טנכייצעג ךיז טָאה תויתוא יד רעביא .ןענעיילוצרעביא ןעוועג

 .טנַאה ַא ןופ רעגניפ ערַאד עטיײרּפשעצ יוװ ןעזעגסיוא רעכיג ןבָאה סָאװ ,ןגייווצ

 "נוא ווירב-סוחי רעד זיא סָאד -- .טגָאזעג בייל בקעי טָאה --- !ףלָאװ ---

 סע ןעמ ףרַאד ךעלטנגייא .טנעה ענייד ןיא רעביא סע ביג ךיא ,קנעדעג .רערעזד

 רע זיא ,ונ .ןבעגרעביא טפרַאדעג סע ךיא בָאה ,ןיכדרמ ,רוכב םעד ןבעגרעביא

 ביג ךיא .טלעוו רעד ןופ לקניוו ַא ןיא ץעגרע רעדמערפ ַא ,דמערפ רעד ןיא ךָאד

 ,ווירב-סוחי רעד זיא סע .ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ּפָא סע טיה ,ףלָאװ ,ריד רעבירעד סע

 זַא ,טלייצרעד סָאװ ווירב ַא זיא סָאד .תורוד-רוד ןופ זדנוא וצ רעביא טייג סָאװ

 .ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר ןואג םעד ןופ ,בוט-םוי תופסות םעד ןופ ּפָא-ןעמַאטש רימ

 רעמ ,טלעוו רעד ןופ תורצוא עלַא יו טרעוו רעמ זיא סָאד ,ףלָאװ ,קנעדעג .רעלעה

 ריד טעװ ,ּפָא סָאד טיה ןוא דיי ַא ביילב .טלעוו רעד ןופ רעטיג עלַא יו טרעוו

 יַאב ןוא טצישַאב טסעװ .ןקיטייוו ןוא ןייּפ עלַא ןגָארטוצרעביא תוחוכ ןבעג טָאג

 | .ןטכעלש םעלַא ןופ ןרעוו טמעריש

 סָאװ ,ןרערט םָארטש םעד ךיז ןיא ןטלַאהנייא טנעקעג םיוק טָאה ףלָאװ ---

 .ןגיוא ענייז ןופ ןצײלפסױרַא םייב ןטלַאהעג טָאה

 .ןרעוו טנוזעג ךָאנ טסעו ,ךיד קרַאטש -- טעשטּפעשעג רע טָאה -- עטַאט ---

 .סיוא רימ ןעייג תוחוכ יד יוװ ליפ ךיא ! דניק ןיימ ,ןיינ ---

 .ןרעוו טנוזעג טסעוװ וד זַא ,טגָאזעג טָאה רעטקָאד רעד ---

 עטצעל יד ליפ ךיא .טיוט ןוא ןבעל טגיל טנעה יד ןיא טָאג ייב רָאנ ---

 .ןבעל ןיימ ךָאנ טמוק תומה-ךאלמ רעד ,ןהעש

 .ןרעװ טנוזעג טסעוו וד -- ץרַאה טימ טדערעג ףלָאװ טָאה --- עטַאט ---



 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 ...ןוא ,ףסוי ,רעדורב ןרעגנִיי ןייד ףיוא ,ןעמַאמ רעד ףיוא גנוטכַא ביג --
 ,טניימ רע ןעמעוו ןענַאטשרַאפ טָאה ףלָאװ

 ,ןרָאװעג טכַארטעגסיױוא םיא ףיוא זיא לובלב ַא ,קידלוש טשינ זיא יכדרמ ---

 .ירענייד ןוז רעטסטלע רעד זיא רע .סע סייוו ךיא

 םיא לָאז -- .טעשטּפעשעג ןּפיל עכיילב יד ןבָאה -- יכיד-רמ ,יכדרמ --
 ,ךיז טניפעג רע ּווװ ,ןצישַאב טָאג

 ,טמעטָאעגּפָא רעטכייל טָאה ףלָאװ

 טניפעג רע ּוװ ןסיוו טשינ ףרַאד רענייק .ףלָאװ ,טעמרַאּפ םעד טלַאהַאב ---
 ןדמערפ ַא ןיא םייח רעד ןופ קעװַא לָאמַא וטספרַאד ,הלילח ,רעמָאט ןוא ,ךיז

 ,ריד טימ סע םענ ןוא קנעדעג ,ןיירַא דנַאל
 ךרוד טרעמעדעגניײרַא טָאה טכיל עיולב ַא .ןעגנַאגעגרעטנוא ןיוש זיא ןוז יד

 רעביא טרעטיצעג ןוא ןרעטש עטשרע יד ןדנוצעג ךיז ןבָאה למיה ןיא ,רעטצנעפ יד
 : ,זיוה סבייל בקעי ןופ רעטצנעפ יד

 'עג זיא רע .רעגניפ יד ןשיוצ טעמרַאּפ קיטש סָאד ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ
 ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ ךיז טשעל ןבעל סָאד יוװ ןעזעג ןוא טעב סנטַאט םייב ןענַאטש

 "רַאפ טקוקעג ןבָאה ןטַאט ןופ ןגיוא יד .רעטָאפ ןייז ןופ רעּפרעק ןרַאד םעד ןיא
 ,טנעוו יד רעבירַא ,רעמיצ ןופ טכיל יד רעבירא טייוו ,טייוו טקוקעג ,טרעווילג

 טימ ןעמענרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ףלָאװ סָאװ ,טייקטייוו ַא ,רעטצנעפ יד רעבירַא
 | ,לכש ןטימ טשינ ןוא ןגיוא ענעגייא ענייז

 ,ןײרַא טנַאה ןייז ןיא ןטַאט ןופ טנַאה ערַאד יד ןעמונעג טָאה רע
 ןשָאלעג ךיז טָאה ןבעל סרעלעה בייל בקעי

 ...רערָאלק ַא ,רעכעליולב ַא ,טנֹװָא רעד ןלַאפעגוצ זיא סע
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 לטיּפַאק רעטכַא

 קעוש .המזלמ

 "גנעל בורג םעד ןיא זָאלטסּוװַאב ןגעלעג זיא רע גנַאל י

 טשינ ןיילַא רעלעה יכדרמ טָאה ,סעיניליִזַאב יד סיוא

 : - .טסוװװעג

 ץעגרע לָאטיּפש ַא ןופ טעב ַא ןיא רע זיא ןעמוקעגפיוא

 "ליוק סנטסניימ ןעניווװ סע ּוװ ,לטעטש ןשיגלעב ַא ןיא

 ןגעלעג ןענעז רעמיצ םעד ןיא .רעטעברַא-ןַאב ןוא רעבערג

 א טנעיילעג טָאה רענייא .רענעמ עקנַארק עכעלטע ךָאנ

 ,ווירב ַא ןבירשעג טָאה רעטירד ַא ,ךוב ַא רעטייווצ רעד ,גנוטייצ

 ,טייקליטש עפיט ַא טשרעהעג טָאה רעמיצ םעניא

 ןעמענַאב טנעקעג טשינ רעלעה יכדרמ טָאה ןטונימ עכעלטע עטשרע יד ןיא

 ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע .ָאד רע טוט סָאװ ןוא ןעמוקעגרעהַא ָאד זיא רע ױזַא יו

 ךעגנורּפשעגסױרַא זיא רע ױזַא יוװ ,טכַאניב ןעשעג םיא טימ זיא סע סָאװ ןענָאמרעד

 ןהעש ךיז טּפעלשעג ,בורג ןקידמַאז ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא גוצ ןקידנפיול ַא ןופ

 'רע .לָאטיּפש ןשיגלעב ַא ןיא רע זיא רעטציא ...טָא ןוא ןלַאפעג זיא רע זיב ,גנַאל

 טעּפש רעייז ןיוש ? רעטציא זיא טעּפש יו .ןָא גָאטרַאפ ןופ רעכיז ָאד ןיוש טגיל

 ,גָאט ףיוא

 'ךרוד .טפול רעד ןיא טגנעה רערעווש ַא לּפענ ַא .טנייה גָאט רעבירט ַאזַא

 יךיור זיא ןסיורד רעצנַאג רעד ,טייקענרומכ עבירט ַא ןײרַא טיורג רעטצנעפ יד

 סָאד זַא ,רעטצנעפ-לָאטיּפש יד ךרוד וליּפַא טעז ןעמ ,סנעמיוק ןוא ןגער ,סנקלָאװ

 .סענימ-ןליוק ןטימ ןיא טָאטש ַא זיא

 םָאה רע רעבָא ,ןעוו ןוא סָאװ ןגערפ ןעמעוו טלָאװעג טָאה רעלעה יכדרמ

 -ליטש ַאזַא ָאד טשרעה םעד ץוח ַא .שימעלפ טשינ ןוא שיזיוצנַארפ טנעקעג טשינ

 ,טרָאװ ןייק טשינ טדער רענייק ,טייק

64 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 קיטייוו ןקידארומ ַא טליפעג טָאה רע רעבָא ,ןביוהפיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע

 סיוא טזייו זיא רע .ּפָאק םעד ןביוהוצפיוא ןעוועג רעווש םיא זיא סע .ּפָאק ןיא

 ןגָאלשעגנָא ךיז ןוא עיניל'"ןַאב ענרעזייא ןַא ףיוא רעדָא ,ןייטש ַא ףיוא ןלַאפעג

 ןטימ ןגעװַאב טשינ ןעק רע ןוא ןלָאװשעגנָא טרָא סָאד זיא רעטציא .ּפָאק םעד

 ,טנערב סע ,טכעטש סע ,קרַאקי

 טעװ םיא טימ סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא ןזָאלרַאפ ,טנלע טליפעג ךיז טָאה רע

 ,רעטעּפש עלייוו ַא ןיא ןייז

 -לָאטיּפש טימ ,םַאזגנַאל טקורעג ךיז ןבָאה רעגײזטנַאװ ןפיוא ןטונימ יד

 ףיוא טייג טייקסייוו עקיטכיצ ַאזַא ןוא ,טעב וצ טעב ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,טעמוא
 ,טעבעג ןוא רעיורט ןופ טייקליטש יד ןגָארט סָאװ לגילפ יוװ ,םעלַא רעביא

 טימ רענעמ ייווצ ןעמוקעגנײרַא ןענעז סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 -עגּפָא ריט רעד ייב ןבָאה ייז .ןצרַאװש ןיא טדיילקעג ,רעמינּפ עטסנרע-גנערטשי

 ןעגנַאגעגוצ דלַאב ןוא ךעלטעב יד ןיא עקנַארק יד ןקילב עשימייה טימ ןטסָאמ

 | ,טעב סרעלעה יכדרמ וצ ךיילג
 ֹוצ טגָאזעג ייוצ יד ןופ רענייא טָאה -- ןקידלושטנַא זדנוא טעװ ריא ---

 .ןעימַאב ןזומ ךייא ןלעװ רימ --- ןָאט ןכעלפעה ַא ןיא ןיכדרמ

 טײטשרַאפ רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ןוא ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה יכדרמ
 .שימעלפ ןייק טשינ ,שיזיוצנַארפ ןייק טשינ ןעק רע .ןגָאז ייז סָאװ טשינ

 :שטייד ןדייר ןעמונעג טָאה רענעמ יד ןופ רעטייווצ רעד

 ןשליוּפ ַא םיא קידנזייוו ,טגערפעג ןַאמ רעד טָאה -- ? סַאּפ רעייא סָאד זיא --

 "וצ ןזָאלטסּוװַאב ַא ןיא טנעז ריא ןעוו ,ךייא ייב ןעניפעג סָאד ןבָאה רימ --- .סָאּפ

 ,בורג ַא ןיא ּפונק-ןַאב םעד ןשיווצ ןגעלעג דנַאטש

 ! סַאּפ ןיימ זיא סָאד ---

 ןייק טשינ טָאה ריא .עיגלעב ןייק ןעמוקעגנירַא לַאגעלמוא טנעז ריא --

 ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ ןזומ טעװ ריא .,עזיוו-רָאפנײרַא

 וץרַאה טימ ,ןערב טימ ןדייר ןעמונעג ןוא טצעזעגפיוא קיטסַאה ךיז טָאה יכדרמ

 ,ןכערברַאפ ןייק ןעגנַאגַאב טשינ ןיב ךיא .ןרָאפ וצ ןיהּוװ טשינ בָאה ךיא --

 ןייק ןרָאפקירוצ טשינ ןעק ךיא .עיגלעב ןרָאפכרוד זיולב טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא

 .קירוצ ןייק טשינ ,םייה ןייק טשינ בָאה ךיא ! ןליוּפ

 טקַארטנָאק ַא ןביירשרעטנוא ןזומ ריא טעוװ ,ןביילב ָאד טליוו ריא ביוא --

 ןקיטיינ רימ ..רעבערג- ןליוק ַא ןרעו טנעק ריא .סענימ-ןליוק יד ןופ עמריפ ַא טימ

 ,רעטעברַא ןיא ךיז

 .עלייוו ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה יכדרמ

 !טקַארטנָאק ַא ןביירשרעטנוא לעװ ךיא ,טוג --

 סעדכָאנ ,לָאטיּפש ןיא ייווצ רעדָא גָאט ַא ןביילב ןפרַאד ךָאנ טעװ ריא -- |
 ,ןרעוװ טרישזנַארַא ץלַא טעװ סע ןוא ײצילָאּפ רעגיה רעד ןיא ןדלעמ ךיז ריא טעוו
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ליצנַאװצ-ןוא-ריפ ןיא ןעגנוװצעג ןייז ריא טעװ ,ןוט טשינ סָאד ריא טעװ םיוק

 | ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ העש

 זיא ּפָאק סיכדרמ .רעמיצילָאטיּפש םעד ןופ סױרַא ןענעז רענעמ ייווצ יד

 םיא זיא ּפָאק ןופ לייט רעטשרעטנוא רעד ,טעב ןופ ןשיק ןרעביא ןלַאפעגקירוצ

 קָאטשניב ַא ןיא יו ,טלמיוועג ןבָאה חומ ןיא ןעקנַאדעג יד .,ןלָאװשעגנָא ןעוועג ךָאנ

 סעװ רע .געווסיוא ןרעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .טכַאנרַאפ-רעמוז ַא ןיא

 זַא ףרַאד רשפא .רעבערג -ןליוק ַא ןרעוו ןוא ןרידוטש סָאד ןבעגפיוא ןפרַאד

 טמיטשַאב סיוארעירפ ןופ זיא ךַאז עדעי זַא ,טניילעג לָאמַא ץעגרע טָאה רע .ןייז

 -ץגנָא ןַא זיא ןשטנעמ ןופ לרוג רעד ,עיצקנופ ןוא ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ טריפ ןוא

 ,.ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ ןייג ףרַאד ,רעטנכייצ

 ַא סעּפע ןבירשרַאפ ,ּפָאק םעד טכַארטַאב ,ןעמוקעגניײרַא זיא רעטקָאד רעד

 םעד ןזָאלרַאפ רעקנַארק רעד ןעק טכַאנרַאפ טנייה ךָאנ זַא ,טגָאזעג ןוא טּפעצער

 ,לָאטיּפש

 טנעס ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ,לָאטיּפש ןופ סױרַא יכדרמ זיא טכַאנרַאפ

 וצ ןעמעװו וצ טַאהעג טשינ ךיז טָאה ,רעדמערפ א ןעוועג ָאד זיא רע .שַאט ןיא

 ןדלעמ ךיז ןייג רע ףרַאד ךַאז עטשרע יד .טנעקעג טשינ רע טָאה ןביילב .ןדנעוו

 ,רעבערג-ןליוק רעטרעדנוה יד ןופ רענייא ןרעוו רע טעװ םעדכָאנ ,ײצילָאּפ רעד ןיא

 עשיטסירעטקַארַאכ טימ ןשטנעמ .טירט ןוא טירש ףיוא ָאד טקרעמַאב רע סָאװ

 עקידרענייב יד ןיא .רעיגלעב ןוא רעמעלפ ןענעז סָאד .רעמינּפ עקידרענייב ,עגנַאל

 טנָאמרעד ךיז טָאה רע .זָאנ עטציּפשרַאפ ַא ,ןגיוא עקידרעסַאװ ,עיורג -- רעמינּפ

 טרעדלישעג ןוא ןלָאמעג טרעוו סע ּוװ ,ַאלָאז לימע ןופ *לַאנימרעשז, ךוב םעניא

 ,ןקיירטש ,טיונ ,ןבעל רעייז ,טיבעג-ןופצ םעד ןיא רעבערג-ןליוק יד ןופ ןבעל סָאד

 .ןייּפ ןוא טייקיורג םעלַא רעביא ןוא תורכיש ,ערוטנַאװַא ,עביל

 רע .רעבערג-ןליוק ַא ןרָאװעג רעלעה יכדרמ זיא רעטעּפש געט עכעלטע טימ

 ַא ,טנַאװעג ןלעקנוט ַא ןופ רעדיילק ערעווש ,עלעכיב ַא סעּפע ןעמוקַאב טָאה
 רֶע זיא רעטעברַא ערעדנַא רעקילדנעצ טימ םענייניא ןוא לדיר ַא ,ענרעטמַאל

 ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ןטייק ףיוא ןישַאמ-בייה ַא ןיא ןיירַא ןגרָאמירפ ןעיורג ַא ןיא

 ..דרע רעד ןופ שינעפיט רעצרַאװש רעד ןיא ּפָארַא

 ןיא ץלַא .רעבערג-ןליוק ַא ןעוועג רעלעה יכדרמ זיא םישדח ןוא ןכָאװ עגנַאל

 ףיוא זיא סָאװ ,גנוקיטפעשַאב ןוא טעברַא רעד ןגעק טעוװעטנובעג ךיז טָאה םיא

 ,ךַארּפש יד טנרעלעג ךעלסיבוצ ךיז רע טָאה לייוורעד .ןפרָאװעגפױרַא ןרָאװעג םיא
 ןופ קעװַא ױזַא יו רענעלּפ טעברַאעגסיוא חומ ןיא ןוא ןשטנעמ טימ ךיז טנעקַאב

 ןטערטוצנירַא ידכ ,לעסירב טָאטשטּפױה רעשיגלעב רעד ןיא ןעמוקנָא ןוא ןענַאד

 .ןענרעל ןוא טעטיזרעווינוא ןַא ןיא רשפא ןוא עלוש ַא ןיא

 ךיז ןיא ץלַא טָאה רע .טרָאװ ןייק ןבירשעג טשינ םײיהַא לייוורעד טָאה רע

 .ןרָאװעג זיא םיא ןופ סָאװ ןסיוו לָאז ןעמ טלָאװעג טשינ טָאה רע .טמוטשעגנייא
 הגרדמ ַא רַאפ סָאװ וצ ,גנוקיטפעשַאב ןייז בילוצ טמעשעג ךיז רע טָאה לסיב ַא
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 דלעפ ןיא סםיוב ַא יװ

 םיא ןלָאז עמַאמ-עטַאט זַא ,טלָאװעג טשינ ךיוא טָאה רע .ןעגנַאגרעד זיא רע
 ךַאז:טּפיוה יד ןוא ,רעבערג"ןליוק ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ םעד בילוצ ןעניײװַאב
 סָאװ ןסיוו טשינ ָאנילַאמ לטעטש םעד ןיא לָאז רענייק זַא ,טלָאװעג רע טָאה
 רַאפ טַאהעג טשינ טָאה רע יו ױזַא .ךיז טניפעג רע ּוװ ןוא ןרָאװעג זיא םיא ןופ
 טזָאלעג טשינ ןוא ןגיוושעג רעסעב רע טָאה ,ןגָאװצנָא הרושב עטוג ןייק םענייק
 ,טלעוו רעיינ ןייז ןופ ןוא ךיז ןופ ןסיוו

 הא לא
 א

 טָאה סָאװ רעד ,וָאנילַאמ ןופ רעקנעש רעד ,רעלעה בייל בקעי ןופ טיוט ןכָאנ
 -סיולק םעד רעביאנגעק ,קרַאמ ןטימ ןיא קנעש יד ןטלַאהעג רָאי קיסיירד רעביא
 טלעפרַאפ טשינ ,הרות טנרעלעג ,טלדנַאװעג ,טלדנַאהעג ,רעדניק ןגיוצרעד ,רעט
 ,ףלָאװ ,ןוז רעד ןוא ,עצנירּפש ,הנמלא יד טָאה ,רוביצב ןענעװַאד וצ לָאמ ןייא ןייק

 ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנַאה ןעמונעג רעטייוו ןוא טפעשעג סָאד ןעמונעגרעביא
 דךייר-ביול טימ גרעב עצנַאג טגָאזעגכָאנ םיא ,ןבייל בקעי טניײװַאב ןבָאה ןדִיי

 ןוא ץרַאה לפיוו טימ ,ןעועג זיא רע דִיי רענייפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעגנַאזעג-ביול ןוא

 ,שרדמה:תיב ןסיורג םעניא םיבוט-םימי יד ןיא להק טשטנעבעג טָאה רע המשנ
 ,ץענערג ןייק טַאהעג טשינרָאג ךָאד ןבָאה טייקכעלרע ןייז ןוא ןענרעל ןייז טנייה

 ןעגנַאגרעד טשינ ווָאנילַאמ ןיא רעלעה עילימַאפ רעד וצ זיא ןיכדרמ ןופ
 ןבָאה רעדירב יד ןוא עמַאמ יד .ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ ןדנּוװשרַאפ ,סעיינ םוש ןייק
 עטצעל יד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,תורצ לקעּפ םעד וצ שינעעשעג ַא יו ןעמונעגנָא סע
 .ןרעוו רוטּפ טשינ ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ןוא ּפעק יד רעביא טגיילעג ןרָאי

 ןטסטלע םעד טימ ןעמַאזוצ ןַאמ ריא טגָאלקַאב ןוא טנייוועג טָאה עמַאמ יד
 ףיוא טָאה סע רעוו טסּוװעג ךעליירג טָאה רע .רענייצ יד ןסיברַאפ טָאה ףלָאװ .ןוז
 | ,טיוט ןוא קילגמוא טכַארבעג זיוה רעייז

 ,טייקיטכערעג ןופ ליפעג םענעריובעגנייא ןַא טימ רעצלָאטש ַא ןעוועג זיא רע
 ,טכָאקעג טָאה טולב גנוי ןייז .ןעיײּפשַאב ךיז ןזָאל טשינ ןופ ,ךיז ןגייב טשינ ןופ
 קנעש ןיא ןעמונרַאפ רעטציא זיא רע זַא ,ןסייהעג סע טָאה ןעמעלַא רַאפ .טדיזעג
 יד ןסעגרַאפ זייווקיצנייא ןיוש טָאה רע .שרעדנַא סעּפע ןעניזניא טשינ טָאה ןוא
 רעבָא זיא סע .רעטומ ןוא רעטָאפ ריא טימ ,עפעטס לדיימ רעד טימ שינעעשעג
 -וַצנָא ױזַא יו ,ןַאלּפ ןעיונעג ַא טעברַאעגסיוא טָאה חומ ןייז .ןעוועג טשינ ױזַא
 וצ טשינ ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןיוש ןלָאז ייז זַא ױזַא ,עקידלוש יד רענייב יד ןכערב
 ,ָאנילַאמ ןופ ןדִיי טימ ךיז ןעּפעשטרַאפ

 ,וָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ ,רעקנעש רעד ,קילקעיּפ ,רעקינַאכעמ רעד ,קערָאב
 טָאה ךַאז יד .גיז רעייז רַאפ ןעקנורטעג ןוא שירעדורבטוג ןסעזעג ןענעז ,שָאטנַא
 ,דיירפ עטעשויעצ ןוא ןדנוק ,טלעג טכַארבעגנײרַא ןדייב

 :ןעוועג סע זיא ,גָאט ַא לָאמנייא ןוא
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 ףלָאװ זיולב ןעוועג זיא קנעש ןיא .גָאטימכָאנ רעליטש ַא ןעוועג זיא רעדיוו

 ענעדיישרַאפ טקוקעגרעביא ןוא שיט-קנעש םעד רעטניה ןסעזעג זיא רע .רעלעה

 ןוא שיט םוצ ןדנובעגוצ ןציז ןופ טקילײװגנַאלעג קרַאטש ךיז טָאה רע .תונובשח

 לזעלג ַא ןעגנַאלרַאפ ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןטימ ןיא לָאז סָאװ ,הנוק ַא ףיוא ןקוקסיוא

 עלעטסעמ ַא ,לצעלּפ טנקירטעג ַא ,ריב זָאלג ַא ,לרעבעל ןטָארבעג ַא ,ןפנָארנ

 ןטַאט ןופ ןעמונעגרעביא טָאה רע סָאװ ,טפעשעג סָאד ןוא ךַאז עצנַאג יד .סעברַא

 סָאװ ,םענייז תילכת םעד ןופ טכַארטעג טָאה רע .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ םיא זיא
 לָאז רע זַא ,קרַאטש רעייז ליוו עמַאמ יד ,ןציזסיוא ָאד רע טעװ סָאװ ? ןייז טעוו

 רע ןוא ,"הּפוחל הרשע הנומש, םעד ןטָארטעגרעבירַא ןיוש זיא רע ,ןבָאה הנותוד

 .ךיז רַאפ ןייג ןיוש ןעק

 רע ?ןציזסיוא ָאד רע טעװ סָאװ ? ןבָאה הנותח טעװ רע ביוא ןייז טעװ סָאװ

 ןפיוקרַאפ ,רעדניק ןבָאה ,וָאנילַאמ ןיא ןעניוװ ןבעל ןצנַאג ןייז ןפרַאד ןיוש טעוװ
 ןוא םירעיוּפ טימ טעיימשרַאפ ןייז רע טעװ געט-דירַאי יד ןיא .ךעלרעבעל ןוא רינג

 ,םירחוס-דרעפ ,סעשזַאנירַאטַאק ,רעגערט ,סרעלקעמ ,רעמערק ןדִיי טימ ,סעטרעיוט

 ןפיוא ןקוק ןפרַאד רע טעװ גנַאל-ןבעל ןצנַאג ַא ,רעיײג-ספרָאד ,רעביירט-תומהג

 ןטסגרע רעייז טימ ןרירוקנָאק ,ןעגנַאלק-ןקָאלג יד ןרעה ,קרַאמ ןטימ ןיא רעטסיולק

 עטָאדונ רעקידארומ ַא ןיא ןבעל רע טעװ ױזַא ןוא ,רעקנעש רעד קילקעיּפ ,אנוש

 ,לײװגנַאל ןוא

 ןיא .רעגערט-ווירב רעד ןעמוקעגניײרַא זיא סע .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 ןעוװעג זיא סע ןוא ,סלָאמש ַא ,סניד ַא ,לטרעװנָאק ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאז
 ןגיוא ספלָאװ טדנעלבעג ןבָאה סָאװ ,סעקרַאמ עקיברַאפ עכלעזַא טימ טּפעלקַאב

 ספלָאװ ןיא לטױעװנָאק סָאד ןבעגעגרעביא תובישח טימ טָאה רעגערט-ווירב רעד

 :טגָאזעג רע טָאה ייברעד .,ןיירַא טנַאז

 רעכיז !דנַאלסיוא ןופ ןייז זומ סע .ווירב עכלעזַא ןעמוק לָאמעלַא טשינ --

 | ? ןַאקעדרָאמ ןופ ,רעדורב ןייד ןופ

 "וירב רעד רָאנ יװ ,ןָא עגר רעד ןופ טריזיטָאנּפיהרַאפ ןעוועג זיא ףלָאװ

 ַא ןיא טקוקעג ףױרַאד טָאה רע ,לטרעװנָאק םעד טימ ןזיווַאב ךיז טָאה רעגערט
 ָא-טָא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טשינ םיא ךיז טביולג סעּפע יו ,םולח ןופ דנַאטשוצ

 ,לוק סרעגערט-ווירב םעד טרעהעג טָאה רע ןעוו ,רעטציא .ןגיוא ענייז רַאפ ,ָאד
 סָאד ןוטעג ּפַאכ ַא ,םולח םעד ןופ ןעמוקעגפיוא לענש ,ןוטעג רעטיצ ַא רע טָאה

 ןרַאפ ןפנָארב לזעלג ַא ןסָאגעגנָא טנַאה רעטייווצ רעד טימ לענש ןוא לטרעוװנָאק

 רעפעפ טימ ןטָאשַאב עלהצמ טנקירטעג ַא ןגָארטעגוצ ךָאנ ןוא רעגערט-ווירב

 ,ץלַאז ןוא

 ןייא טימ ןוא לזעלג סָאד ןוטעג םענ ַא ענדעשז טָאה רעגערט-ווירב רעד

 סױרַא ןוא לגיוא ןטימ ןוטעג קנּוװ ַא ךעליירפ ,זדלַאה ןיא ןסָאגעגנײרַא קילבנגיוא

 | .קנעש רעד ןופ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 נָאלש ַא םיא טָאה סע .לטרעוונָאק סָאד ןסירעגפיוא קיטסַאה טָאה ףלָאװ

 .רעדורב ןופ טפירשטנַאה עכעלטנעק יד ןוטעג

 .ןיירַא קנעש ןופ ללח םעד ןיא ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה --- ןיכדרמ ןופ ---

 ,ןסיוו טזָאלעג טָאה רֶע ,ןבירשעג יכדרמ טָאה תורוש עטלייצעג עכעלטע זיולב

 ַא ןיא .עיגלעב ןיא ךיז טניפעג רע זַא ןוא ,ייז ןיא טקנעדעג רע ,טבעל רע זַא

 ךיז ןסײרוצסױרַא גָאט םענייש ןייא ןיא טּפָאה ןוא ןעמונרַאפ זיא ,טָאטש רעניילק

 טעװ טרָאד ,לעסירב ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןרָאפ ןוא לטעטש םעניילק םעד ןופ

 סרעדנוזַאב רָאג ,ןסירג ןעמעלַא טזָאלעג טָאה רע .רעינעשזניא ףיוא ןרידוטש רע

 טשינ טסעגרַאפ רע ,דִיי רעמערַאװ ַא זיא ,יכדרמ ,רע זַא ,ןגָאז םיא ןוא ,ןטַאט םעד

 טזייוו סע .ןדִיי קינייװ רָאג טעז ןוא דמערפ רעד ןיא זיא רע שטָאכ ,טייקשידִיי ןיא

 בוא ,טלעו רעד ןופ עלעקניוו ןדעי ןיא ,םוטעמוא דַיי ַא ןייז ןעק ןעמ זַא ,סיוא

 ..ייברעד רָאנ זיא ץרַאה סָאד

 ןענעיילרעביא םייב חומ ספלָאװ ןיא ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ עטשרע סָאד

 ,רעמ טשינ טבעל עטַאט רעד זַא ,ןטרָאד טשינ טסייוו רע : ןעוועג זיא לווירב סָאד

 ..םירוסי ןוא תוּפרח בילוצ טלעוװו רעד ןופ קעװַא זיא רֶט זַא

 ָאד ,ףלָאװ ,רע טעװ סָאװ :ןטעברַא ןעמונעג רענייז חומ רעד טָאה דלַאב

 טלעוו רעד ןיא קעװַא טעװ רע ךיוא ? רענייז תילכת רעד ןייז סָאד טעװ ? ןציזסיוא

 ןייק ןייז טשינ טעװ רע .ןרידוטש ךיוא ןוא קעװַא רע טעװ רעדורב םוצ ,ןיירַא

 ןעמַאמ רעד ףיוא תונמחר טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו .ווָאנילַאמ ןיא רעקנעש

 רעבָא ,וָאנילַאמ ןופ קעװַא טנייה ךָאנ רע טלָאװ ,רעדורב םעניילק םעד ףיוא ןוא

 ?טָארַאב סטָאג ףיוא ןזָאלרעביא ייז רע ןעק ױזַא יו

 רע טעװ ָאד .חומ ןייז ןיא טרעמַאהעג סע טָאה ,ןענַאד ןופ קעװַא טעװ רע

 טימ ,קילקעיּפ יו עכלעזַא טימ ןוט וצ ןבָאה טשינ טעװ ןוא ןביילב טשינ רעמ

 ..שָאטנַא רעיוּפ םעד

 ריט יד ךיז טָאה ,ךודּפש ַא ךרוד ןפורעגסױרַא ןעמָאנ םעד טלָאװ רע יוװ ױזַא

 רעד טזָאלעגנײרַא טייקרעוש רעצנַאג רעד טימ ךיז טָאה סע ןוא טנפעעג רעדיוו
 ,בייוו ןייז ןוא שָאטנַא רעיוּפ

 יד --- ןײלַא ךיז וצ ןוטעג עשטּפעש ַא ףלָאװ טָאה -- ןמיס רעטכעלש ַא --
 .ָאד רעדיוװ ןיוש ןענעז טסעג

 יד ןוא רעױּפ רעד ,ןוטרַאפ סעּפע ןיא זיא רע יװ טכַאמעג ךיז טָאה רע

 | .שיט םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה עטרעיוּפ

 ,טכליהעגסיורַא בייוו ןייז ןוא שָאטנַא ןבָאה --- קילג ןבעג טָאג לָאז --

 רעד טימ טרעפטנעעג קירוצ ףלָאװ טָאה -- !טסעג עטגײלעגנָא ,ָא --

 סָאװ !קילג ןוא טנוזעג ןבעג טָאג לָאז --- םינּפ ןייז ןופ טייקיטומטוג רעצנַאג
 ? סטוג ןגָאז ריא טעוו

 ןייא טימ ןוא עצנָאװ רעד ייב ןוטעג יירד ַא קיטומטוג ךיוא ךיז טָאה שָאטנַא
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 ָצצילָאּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ךעלשעלפ יד וצ ןוטעג קנווװ ַא גיוא

 ,שיט ןפיוא ןכַאז עטוג יד וצ ןוא

 -עג טימ טלמיוועג טָאה חומ ןיא .קידנעעז טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ףלָאװ

 סָאד טכַאמענּפָא ךיז ייב טָאה רע .טלייבעג םיא ךיז ןבָאה ןטסיופ יד ,ןעקנַאד

 יו ,רעמ ןקלעמ ךיז ןזָאל טשינ לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא ןוא ןבעגוצכָאנ טשינ לָאמ

 ,ןגעמרַאפ ַא קנעש רעד ייב ןעמונעגוצ ייס יוװ ייס ןיוש ןבָאה ייז ,וק ַא טקלעמ ןעמ

 עברַאט ַא ןוטנָא ןזמ רעלעה דניזעגזיוה סָאד טעװ ,ןייגנָא רעטייוו ױזַא לָאז סע

 ןצנַאגניא ןכַאמ וצ ךיז רעבירעד זיא ךַאז עטסעב יד .רעזייה יד רעביא ןייג ןוא

 ,קידנעייטשרַאפ טשינ ןוא קידנרעה טשינ ,קידנעעז טשינ

 עטַאװעמת ַא טכַאמעג ףלָאװ רעדיוו טָאה -- ? סטוג ןגָאז ריא טעװ סָאװ --

 *רעביא ? ןיירַא קנעש ןיא ןעמוק וצ טייצ ױזַא ריא טָאה גָאט ןטימ ןיא -- םינּפ

 לזעלג ַא ךָאנ ןעמוקעג ןוא תומהב יד ,רעייש םעד ,דלעפ סָאד ,עטַאכ יד טזָאלעג

 יי? ךָאנ רעדָא ,ןפנָארב

 ןייז ןוא טגָאזעג שָאטנַא רעיױוּפ רעד רעדיוװ טָאה --- רימ ןענעז ןעמוקעג ---

 זיא רע יו טייצ קיטש ַא ןיוש .ןעקעדרָאמ ךָאנ -- ןפלָאהעגוצ םיא טָאה לבייוו

 !ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ ןוא קעווַא

 סָאד טציּפשעגנָא ףלָאװ טָאה -- ?ןעקעדרָאמ רעדיוװ ריא טפרַאד סָאװ ---

 פרעדיוו זיא סָאװ -- סעכ טימ ןרָאװעג ןּפָאלרַאפ םיא ןענעז ןגיוא יד ןוא םינּפ

 ,קידלוש טשינרָאג זיא עקעדרָאמ זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןיוש ךייא טָאה ןעמ זַא ,ךיז טכַאד

 זיא סָאװ .רעקינַאכעמ םעד קערָאב ןופ ןעוועג רָאג זיא טעברַא לקיטש סָאד ןוא

 ?ןעקעדרָאמ שינעכוז ַא רַאפ רעדיוו טנייה סָאד

 עלַא טימ טָאה רע .עגר רעדעי טימ ןעמַאלפ ןעמונעג טָאה םינּפ ספלָאװ

 ןכָאטשעגנײיא רעגניפ יד ןופ לגענ יד ןוא ןרָאצ םעד ךיז ןיא טקיטשרעד תוחוכ

 | ,ןטסיופ יד ןיא רעפיט

 ףיז רעױּפ רעד טָאה -- !ףלָאװ ,רעיירש ַא רָאג סעּפע ךָאד טסיב וד --

 ןעמונעגפיוא זדנוא רע טָאה ,טבעלעג טָאה עקניטַאט ןייד ןעוו -- שיט םוצ טקורעג

 עקלָאּפ ַא ,לרעבעל ַא ,ןפנָארב לזעלג ַא טגנַאלרעד טָאה רע .םינּפ ןכעליירפ ַא טימ

 ?עקפלָאװ ,רָאג ךיז טספרַאװ וד ןוא לזדנעג ןטָארבעג ַא ןופ

 םילוצ ץלַא ,סיוא יז טדיימ רעריא רעטבילעג רעד ,לרעטכעט רעזדנוא ---

 א יו ןוא דניק ךעלטסירק ַא ֹוצ ןכָארקעג .טולב שיטניה ,לרעדורב ןייש ןייד

 ,ןכָארקעג טנוה

 ,לשעלפ ַא טּפַאכעגנָא ןוא טנַאה ןייז סיוא קערטש ַא ןבעגעג טָאה רעױּפ רעד

 ןופ ןוט ּפַאכ ַא טלָאװעג סע טָאה ףלָאװ .שיט ןפיוא ןענַאטשעג קיטייז זיא סָאװ

 ,םינּפ ןייז וצ ךיילג ןוטעג רעדיילש ַא סע רעיױּפ רעד טָאה ,טנַאה ןייז

 ףופ ןוא ןגױבעגּפָארַא ךיז חוכ ןצנַאג ןטימ ףלָאװ טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 ןוא רעגניפ ענייז ןשיוצ טנַאה סרעיוּפ םעד ןוטעג ּפַאכ ַא רע טָאה וצפורַא ןטנוא

 ,גנַאװצ רענרעזייא ןַא ןיא יו טנַאה יד טרעמַאלקעגנייא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יו

 .קיטייוו רַאפ ןוטעג יירשעג ַא שזַא טָאה רעיױּפ רעד

 רענייז טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא טנַאה סרעיוּפ םעד ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ

 טָאה רע .םינּפ ןייז רעביא עדייב יד ןופ לַאפנָא ןַא ןגעק טרעוועג ךיז רע טָאה

 ,ןייגנָא טשינ ױזַא ךָאד סע ןעק רעגנעל לייוו ,ףוס ַא ןכַאמ וצ רעטציא ןסָאלשַאב

 ,טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ןרעוו ,ןעמָאנ סרעדורב םעד ,ןעמָאנ סנטַאט ןייז

 טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא שיט ןרעביא ןעוועג רע זיא גנורּפש ןייא טימ

 ,ןײרַא קנעש ןטימ ןיא טריפעג ןדייב ייז ןוא בייוו סעשָאטנַא טּפַאכעגנָא רע טָאה

 טּפוטשעג קירוצ ייז ןוא ריט יד ןסָאלשרַאפ לענש טָאה רע ,ריט רעד וצ טרָאד ןופ

 ,קנעש ןטימ ןיא

 טעװעדרַאמ ןעמ זַא ,דלַאװעג ַא טזָאלעגסױרַא רעדיוװ טָאה עװָאשָאטנַא יד

 ןופ טכַאמעג טשינ ךיז טָאה ףלָאװ .טולב טסיגרַאפ ןעמ זַא ,ןשטנעמ עקיביולג

 טעװ ,רעקיביגכָאנ ןרעו רע טעװ םיוק זַא ,טנכערַאב לענש טָאה רע .ןעיירשעג יד

 ,ןריולרַאפ ןייז רע

 ,םערָא סשָאטנַא ןיא ןטינשעגנייא רעפיט ךיז ןבָאה רעגניפ ענייז = -

 ?ןכַאמ וצ ךעלקילגמוא זדנוא טדערעגנָא ךיד טָאה רעוו גָאז --

 !טשינ רענייק ---

 "עג סנגיל עקיטכערטרעדינ ערעייא ןוא ךייא בילוצ זיא רעטָאפ ןיימ ---

 םערָא זדנוא טָאה ריא ,ןבירטרַאפ ריא טָאה רעדורב ןיימ ,טייהרעגנוי ןברָאטש

 סָאד ריא ייב ןעמענוצ ?ןבעל סעמַאמ ןיימ ?ריא טליוו ךָאנ סָאװ .טכַאמעג
 ? יורב לקיטש

 טשינרָאג ךעבענ טסייו רע יוװ ,םינּפ ןּפמעט ַא טכַאמעג טָאה רעױּפ רעד

 ,םיא וצ טדער ,ףלָאװ ,גנוי רעד סָאװ ,טייג ָאד סָאװ ןגעוו

 -קעװַא זדנוא טעוו ריא ,טכַאמעג ךעלקילגמוא רעטכָאט רעזדנוא טָאה ריא ---
 !קנעש רעד ןיא ָאד זיא סע סָאװ ,ץלַא ןבעג

 ןעמעננָא זומ ןעמ .ןכַאמ טשינרָאג ייז טימ טצוו רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה ףלָאװ

 ,ןשטנעמ עטוג ייז ןענעז טנורג ןיא ,טדערעגנָא יז טָאה ןעמ ,לטימ ןרעקרַאטש ַא

 .ענעברָאדרַאפ-טשינ ,עכעלרע

 לעװ ךיא ביוא ,סנייא ץלַא סע זיא רימ .ּפָאק טימ רעה !שָאטנַא ,רעה ---

 ןעק רעטייוו ױזַא .ןבעל ןביילב לעװ ךיא רעדָא ,טייל ענייד ןופ ןרעו טעגרהעג

 טשינ רימ טסעוװ וד ביוא ריד ןופ ףוס ַא ןכַאמ טונימ יד לע ךיא .ןייג טשינ סע
 ןַא טסיב וד זַא ,סייו ךיא .קיטש עשירעביור יד וצ ןָא ךיד טדער סע רעוו ,ןגָאז

 קנעש ןיא זדנוא וצ ןיירַא טמוק ריא .עכעלרע ןַא זיא בייוו ןייד .שטנעמ רעכעלרע

 טשינ ךייא לָאמנייק ,טרַאנעגּפָא טשינ לָאמנייק ךייא ןבָאה רימ .ןרָאי לפיוו ןיוש
 ןשָארג ןקירעביא ןייק ךייא ייב לָאמנייק ןוא ,ןכַאז עכעלרע-טשינ ןייק טפיוקרַאפ
 זיא ,ןפנָארב לשעלפ ַא ןוא ןדליג רָאּפ ַא ןענידרַאפ טציא וטסליװ .ןעמונעג טשינ

 טעװ ,טשינ ביוא לייוו ,דלַאב סע גָאז ,םעד וצ טדערעגנָא ךיד טָאה רעוו ,רימ גָאז

 0 .רעגרע ןייז
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 -יקסװָאנשזולד השמ

 ,ּפָאק ןיא ןגעוו טייהניווועג סיוא ןוט ץַארק ַא טלָאװעג ךיז טָאה רעיוּפ רעד

 טשינ ךיז טָאה רע .רעגניפ ספלָאװ ןיא טדימשעג ןעוועג ןענעז ענייז טנעה יד רָאנ

 .ןוט ריר ןייק טנעקעג

 ! ףלָאװ ,טנַאה ןיימ ּפָא זָאל ---
 רעױּפ םעד ןענעז ןעקנופ שזַא ,ןוטעג קירד ןרעקרַאטש ַא םיא טָאה ףלָאװ

 ןסיורד ןיא ,רעטצנעפ ןרַאפ .טעשטיווקעג טָאה בייוו יד .ןגיוא יד ןיא ןגיולפעג

 יד ןשיװצ ּפָא ָאד ךיז טליּפש סָאװ ,הנותח רעד ףיוא ןשטנעמ טלמַאזעג ךיז ןבָאה

 רָאט ךַאז ַאזַא .ךעליירפ ץנַאג זיא סע רָאנ ,רעמזעלק ןָא הנותח ַא -- םינתוחמ

 רַאפ גָאט םענדונ ַא ןטימ ןיא לקַאטקעּפס רענייפ ַא זיא סע .ןזָאלכריד טשינ ןעמ

 .רעייגקידייל

 ךיד טָאה סע רעוװ ,ןדנוקעס עטלייצעג עקיצנייא ןיא טשינ טסגָאז וד ביוא --

 טימ ןעז ךיז טסעוו זַא ,ךיוב ןיא ןוט שטעווק ַא ריד ךיא לעװ ,םעד וצ טדערעגנָא

 !טנעה עניימ ןופ רעקידעבעל ןייק סױרַא טשינ טסעװ וד .ןעבָאב-רעטלע ןיייז

 !עקפלָאװ ,ןגײלקעװַא ךיוא ךיד ןעמ טעוװ ---

 ! ןרילרַאפ וצ סָאװ טשינרָאג בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא --

 ?ןבעג רימ וטסעוו ,וטסגָאז סָאװ זיא ---

 ןדליג ןעצ ןבעג ריד לעװ ךיא !שטנעמ רעכעלרע ןַא יו וטסדער ױזַא --

 | .זדנַאג עבלַאה ַא ןוא ןפנָארב שַאלפ ַא

 ענעטָארבעג עצנַאג ַא ןוא ןפנָארב רעשעלפ ייווצ ,ןדליג קיצנַאװצ ליוו ךיא ---

 .עטעפ ַא .זדנַאג

 ַא ןוא ןפנָארב שַאלּפ ןײיא .רעמ טשינ ןשָארג ןייא ןייק ,ןדליג ןעצ --

 .זדנַאג עצנַאג

 .סעומש םעד וצ יא ןוא סַאג רעד וצ יא ,ןסירעג ךיז טָאה בייוו סָאד

 .רעקינייו טשיג ןשָארג ןייק .ןדליג קיצנַאװצ יד טציא ןבעג ריד רע לָאז --

 !ןסיײרּפָארַא ּפָאק םעד ריד טעװ קילקעיּפ .שָאטנַא ,סיוא רעִירפ טשינ םיא גָאז

 !ןקידנעב ךיד טעװ קערָאב !טשינ גָאז

 .טנַאה סרעיוּפ םעד טזָאלעגּפָא טָאה רע .טמעטָאעגּפָא רעטכייל טָאה ףלָאװ

 טגיילרַאפ סָאד ךיז טָאה רע ,טניירפ רעטוג רעזדנוא ,קילקעיּפ ,ױזַא = --

 ..! ודנוא ףיוא

 בייו רעד ףיוא ןגירשעג רעטציא שָאטנַא טָאה -- !ןרעוו וטסלָאז םוטש ---

 טנעקעג טשינ טסָאה !טסיב וד סָאװ הבקנ עשירַאנ וד --- ןטסיופ יד טליײבעגנָא ןוא

 ןייק ריד טעװ ןוא ץלַא רע טסייו רעטציא ,רענייצ יד ןשיװצ גנוצ ןייד ןטלַאה

 !ןבעג טשינ ךיוא ןדליג ןעצ

 ףניפ ןיוש רעטציא רידַאנ -- טגָאזעג ףלָאװ טָאה -- !ןבעג ָאי לע ךיא ---

 יד ריד טעװ ,ןײרַא םוק טכַאנרַאפ ןגרָאמ ,לזדנעג ענעטָארבעג סָאד ךיוא ןוא .ןדליג

 טרָאװ ןיימ לעװ ךיא .ןפנָארב שַאלפ יד ןוא ןדליג ףניפ ךָאנ ןבעג עניימ עמַאמ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 קערָאב ןוא קילקעיּפ זַא ,ןגָאז-תודע ןזומ טעװ ריא : ךַאז ןייא רָאנ !ןשלעפ טשינ

 ! עקידלוש יד ןענעז

 יד .שַאט ןיא טגײלעגנײרַא ןוא ןדליג ףניפ יד ןעמונעגוצ טָאה רעױּפ רעד
 ןוא ךוטרַאפ ןיא טגײלעגניײרַא ,ּפָארַא שיט ןופ לזדנעג סָאד ןעמונעגוצ טָאה בייוו

 ,ןסיורד ןיא סױרַא ןוא ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה עדייב

 :ןעוועג סע זיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ,םירוכיש ןופ טלמיוועג ןוא טכָאקעג טנװָא ןצנַאג ַא טָאה קנעש סקילקעיּפ ןיא

 ןוא ןשטנעמ-טלעװרעטנוא ,רעלדנעה:דרעפ ,רעליּפש-ןטרָאק ,ךעלטניירפ עטוג

 ,טסעג םתס

 יד ןופ קנעש יד זַא ,טסּוװעג טָאה רע .טגעלעגפיוא ןעוועג זיא קילקעיּפ

 -רעבירַא ךיז ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה רעטלַא רעד ,טנורג םוצ טייג סרעלעה

 ןופ ןעֶיצּפָא טזומעג טָאה ,רעטסטלע רעד ,לדניז ןייא .טלעוו רענעי ףיוא טלקעּפעג

 רעסַאװ ןיא טלָאװ רע יו ,ןדנוװשרַאפ זיא ןייבעג ןייז זַא ,קעװַא זיא ןוא ןענַאד

 ,ףלָאװ ,גנוי ריא ןוא עווָאבײל בוקַאי עטלַא יד ןבילבעג זיולב זיא רעטציא .ןיײרַא

 טלָאװ רע ,ייווצ ןוא סנייא ןבעגעג הצע ןַא קילקעיּפ ךיז טלָאװ רעטלַא רעד טימ

 ,טיירקעג טשינ טלָאװ ןָאה ַא .טשינרָאג עלָאג רַאפ קנעש יד טפיוקעגּפָא ריא ייב

 -עג טלָאװ קנעש ןייז ןוא טנערוקנָאק ןייק טַאהעג טשינ רעמ טלָאװ ,קילקעיּפ ,רע

 טלָאװ יז ביוא ,ןגָארקעגנײרַא רע טלָאװ ןעמעלַא ,ווָאנילַאמ ןיא עקיצנייא יד ןרָאװ

 ןבָאה ךיז יז לָאז ,ריעלַאמ ןייק טשינ ךיוא זיא ,קנעש יד ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ

 טשינ ךיז ייס יוװ ייס ןפנָארב לזעלג ןייא יו רעמ ןענעק סָאװ ,סרעגערט עריא

 ןטָאט ןייז ןיא חור ַא ,ָאד זיא ,ףלָאװ ,גנוי רעד סָאװ ,רעבָא זיא הרצ יד ,ןעניגרַאפ

 טשינרָאג ריד זיא ןעמוקוצייב םיא .בייל ַא יו ,גנוי רעד ,רע זיא קרַאטש .,ןירַא

 ןסײרסױרַא ,לצרָאװ ןטימ םיוב ַא ןסיירסיוא ריד ןעק גנוי רעד .ןכַאז עטכייל יד ןופ

 ערעדנַא רעביא טימרעד ןגָאלש ןוא דרעפ ַא ןּפַאכ רעדָא ,ןגָאװ ַא ןופ לעשיד ַא

 ..ןכַאז עטכייל רָאג יד ןופ םיא ייב זיא גָאט-קרַאמ ַא ןטימ ןיא ּפעק

 ןיוש זיא רע .זיא ףלָאװ יוװ ןעגנוי עכלעזַא רַאפ טשינ ךיז טקערש קילקעיּפ = |

 -עמ ַא ןצונַאב וצ ױזַא יו טוג רעייז טסייוו קילקעיּפ .ןעמוקעגרעביא ערעקרַאטש |

 טסייוו רע .ןײרַא קיּפוּפ ןיא ךיילג ןפערט לָאז סָאװ ,ןזייא קיטש ַא ,רעיײּפש ַא ,רעס
 ןַא ןיוש ךיז טעװ שָאטנַא .ןייז ןעמ ףרַאד קיטכיזרָאפ רָאנ .ףלָאװ יו רעסעב סָאד

 ןּפַאצסיױוא ןייז טימ ןוא ןדלַאװעג ענייז טימ ןייטשוצ ױזַא טרָאד טעוװ רע .ןבעג הצע

 ןענַאד ןופ ןפיולטנַא ךיוא טעו רע ןוא ןרעוו סאמנ גנוי םעד טעוװ סע זַא ,טלעג

 -עד ןוא ,רענייז עמַאמ רענעכָארקעצ רעד רַאפ זיולב קנעש יד ןזָאלרעביא ןוא

 ..ָאהָא ,טלָאמ

 "עג ךיוא טָאה רע .ןדירפוצ ןוא טגיילעגפיוא רעייז גָאט םעד ןעוועג זיא רע

 קנעש ןיא סערוטנַאװַא עדליוו טכַאמעג טנייה ןבָאה בייוו ןייז ןוא שָאטנַא יו ,טרעה

 סױרַא רעטכעלעג ןוא דנַאש טימ ןענעז ייז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענעז ןדלַאוװעג יד

 ,גנוי רעד ןוא ,ןסיורד ןיא רעטצנעפ םייב טריזומַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .סַאג ןיא
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 "רָאג טנעקעג טשינ ןוא טייק רעד ףיוא טנוה ַא יו ןסירעג ךיז טָאה ,ףלָאװ רעד

 ןוא .טגנַאלרַאפ טָאה רע סָאװ סָאד ןבעג ןשָאטנַא טמעג טָאה רע ,ןוט טשינ

 ,רעמ ןוא רעמ ץלַא גָאט ןדעי טימ ,שָאטנַא ,רע טָאה טגנַאלרַאפ

 .גנונעכער רענעגייא ןייז ףיוא ריב זָאלג ַא טעוועדנופעג ןדעי טָאה קילקעיּפ

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןזייל וצ ןבעגעג ןיוש ןעמ טָאה ,ריב זָאלג רעטסיזמוא רעד בילוצ

 טימ זיולב ךיז ןגָאלשעג ,טכַאלעג ,ךיז טלדיזעג ,טעילוהעג ,טרוכישעג טָאה ןעמ

 .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב דייר עסואימ טדערעג טָאה ןעמ ןוא ןטסיוט

 סעד ריט רעד רַאפ ןפרָאװעגסױרַא קילקעיּפ טָאה טכַאנ-רעבלַאה ךָאנ טעּפש

 ןצנַאג ַא ךָאנ ,טפול עטלַאק לסיב ַא ןּפַאכ סױֹרַא רע זיא םעדכָאנ .רוכיש ןטצעל

 ןוא ריב ןופ חיר םעד ןוא ךיור םעד ןעמעטָאנײא ,ןרעכיור ,ןעקנירט ןופ טנוװָא

 ,סױרַא רע זיא טלעוו סטָאג רעביא ךיז ןריצַאּפשכרוד ,ןפנַארנ

 ייא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .שטנעמ-טלעוו לקיטש ַא ןעוועג זיא קילקעיּפ

 "עג ןוא גנוטייצ ַא גָאט ןדעי טנעיילעג ,עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .עשרַאװ

 יו ןעמענ עכלעזַא ןופ טסּוװעג טָאה רע .טלעו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ טסּוװ

 רעיײז טָאה רע .ּפעק טעסיורג ערעדנַא ןוא קינרעּפָאק ,יקצַאװָאלס ,שטיוועקצימ

 טַאהעג טָאה רע ,רוטַאנ רעד ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןעוועג ,טפול ןופ ןטלַאהעג

 ןעמולב ,רעמייב טצנַאלפרַאפ טָאה ןײלַא רע ּוװ ,זיוה ןרעטניה ןטרָאג םענעגייא ןָא

 טנעקעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,ּפעט-ןעמולב ליפ --- בוטש ןיא ,ײלרעלַא ןזימעג ןוא

 דלַאװ ןיא רע טָאה לָאמַא ,טפול סרעמע טּפעשעג ןוא ריצַאּפש ַא טכַאמעג רע טָאהװ

 ךיז ױזַא לָאמַא ןוא טָאטש רעד רעטניה דלעפ ןטסוּפ ַא ףיוא לָאמַא ,טריצַאּפש

 | .סַאג ןיא

 ,עניילק יד ןיא ןריצַאּפש קילקעיּפ טגעלפ קנעש יד ןסילש ןכָאנ ,טכַאנייב

 ןייק .לייא וצ סָאװ טַאהעג טשינ ךיז טָאה רע .ָאנילַאמ ןופ ךעלסעג עליטשי

 םעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טשינ טָאה רע .טַאהעג טשינ רע טָאה רעדניק ןוא בייוו

 ,ןעוועג גנוי רעגעסעזרַאפ רעטלַא ןַא .בוטש ןופ לקניוו ןיא םיא ייב דליב ןקיליײה

 עדעי רעבירעד רע טָאה ,טסולגעג טשינ םיא ךיז טָאה ,ןכַאז-טלעוו ןגעוו ןטכַארט

 נפ רעד רעטנוא טעב ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע רעדייא ,טכַא;

 ןלופ ַא טימ ,ענערעּפ רעד רעטנוא ,םעדכָאנ ,טפול עקידנסיורד טּפַאכעגנײרַא ,ענעד

 יי .ןפָאלשעגנייא קִיור ,טפול ּפָאק
 למיה רעד .טנגערעג טָאה גָאט ןצנַאג ַא .טכַאנ ערעטצניפ ַא ןעוועג זיא סע

 ליטש ןעוועג זיא ווָאנילַאמ ןיא .סַאנ ןעוועג זיא טפול יד ,טערומכרַאפ ןעוועג זיא

 ָאד ןופ .טעמוא ןוא רעיורט טימ טקירדעג טָאה סָאװ טייקליטש ַא ,רעטצניפ ןוא

 טָאה שינרעטצניפ רעד ןיא .רעטצנעפ ןטכױלַאב ַא ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה טרָאד ןוא

 ןופ ,טייקמיטניא-ןעילימַאפ ןופ ,ןבעל ןופ טגָאזעגנָא רעטצנעפ ענעטכולַאב סָאד

 ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא דִיי ַא רעדָא .טײקטַאז ןוא טײקמערָא ןופ ,דיירפ ןוא דייל

 ןעגנַאגרַאפ ןוא טקנעברַאפ ,קירעיורט טמורבעג ,רפס ןפָא ןַא רעביא ךיז טלקָאשעג
 ןעוועג זיא דניק ַא רעדָא ,טימעג ןייז ןעמונעצ טָאה סָאװ ןוגינ ַא ןיא ,ןייוועג ַא ןיא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 .עגיד סָאד ,טכַאנ 1 עצנַאג ַא ַא לּפמעל סָאד ןענערב ןזָאל טזומעג טָאה ןעמ ןוא קנַארק

 סָאד יװ טרעהעגנָא ןסַאג יד ןופ טייקליטש רעד ןיא ךיז טָאה דניק ןופ ןייוועג

 2 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעיורט רעד יװ ,לדיפ ַא ןופ ןייוועג

 ןעשזריה ַא ,טניה ןופ ןליב ַא ,רענעה ןופ ןעיירק ַא טרעהעג ךיוא ךיז טָאה סע

 "נָאלב ַא ןופ רעטכעלעג קידנעשזריה ַא ,רוכיש ַא ןופ יירשעג ַא לָאמַא ,דרעפ ןופ

 ,ןטבילעג ריא טימ טפיטש יז ןעוו ,יורפ-ןסַאג רעקידנעשזד

 . .ןײרַא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא טצענעגעג טָאה קילקעיּפ

 .קילקעיּפ ןטָאש ַא ייברַאפ םיא לסעג ַא ןופ גיובסיוא ןַא ייב זיא גנילצולּפ

 | ןפערט וצ ןעמעוו טכירעג טשינ ךיז טָאה רע .זיא סע רעװ ןעז טקוקעגמוא ךיז טָאה

 = .םינּפ ןרַאפ םיא ךיילג ןסקָאװעגסױא זיא ןטָאש רעד .טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא
 - !רערעײט ןכש ,קילקעיּפ ,טנווָאנ-טוג ---
 .ןעמ ,ךיא יװ ױזַא ןפָאלש טשינ ךיוא טסנעק וד ?ףלָאװ ,וטסיב סָאד ,ָא --

 -,ןצּפערג .ןָא ריד ןרעכיור םירוכיש יד יוװ םעדכָאנ ןרעטפולכרוד לסיב ַא ךיז זומ

 ּפָאק ןייד ןיא טביילב ,טשינ ביוא ,עקרעדורב ,זומ ןעמ .טנוװָא ןצנַאג ַא ןעשזריה

 רעטנוא ןבעגסױרַא טכַאניב סעקשיק יד טסנעק שזַא ,ןפנָארב ןופ דַאשט רעד

 | ,ענערעּפ רעד

 יָאנ ,ךרודַא ךיז רעטפול ךיא !רערעייט ןכש ,קילקעיּפ ,ױזַא ךיוא וט ךיא ---

 סעומש ַא ןּפַאכ ריד טימ ןוא ןפערט וצ ךיד עקַאט סױרַא ךיא ןיב טכַאנייב טנייה

 !ןכש רערעייט ,סעומש ַא זיולב

 רעדָא ,קנעש ןיימ ןיא גָאטײב רעסעב רשפא ? ףלָאװ,סעומש ַא רימ טימ --

 .ןיא ךייא ייב רעסעב .טצעזעגקעװַא ךיז ןעמ טלָאװ טרָאד ? ךייא ייב קנעש ןיא

  ףיוא ןוא ,ליומ ןיא ןעייגעצ ייז זַא ,ךעלרעבעל ענעטָארבעג עטוג טָאה ריא .קנעש

 ווערקַאישפ ,שיפ עלעקיטש טקַאהעג ַא טימ ןייז דבכמ ךָאנ ליוו עקנימַאמ ןייד
 .טבעלעג זיא סָאד

 יי !טציא רעסעב ,ןיינ ---

 / סַאט ַא שַאט ןיא טָאה רע .ביל ןרעביא ךורקס ַא טליפעג טָאה קילקעיּפ
 : .ןגעלעג טרָאד זיא רעסעמ ַא ךיוא .,רעייּפש םעד ןוטעג

 טָאה רע ?ַאה ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ? רעדורב ןופ ריא טרעה סָאװ --

 -רעבייוו ַא .רענייד רעדורב רעד ,הכאלמ יד ןעק רע .קעװַא זיא רע סָאװ ןוטעג טוג
 | | ,םיא ןיא חור ַא ,קינ

 טגָאזעג ףלָאװ טָאה -- ריד טימ סעומש ַא ןּפַאכ ךיא ליוו םעד ןגעוו עקַאט --

 ךיז טָאה רעייפ קיכעטש ַא זַא ,טנעה עדייב סקילקעיּפ טּפַאכעגנָא לענש-ץילב ןוא
 ,םינּפ ןופ סױרַא רועיש םיא ןענעז ןגיוא יד ןוא בייל ןרעביא ןסָאגעצ םענעי

 טעװ ןעמ ?ארומ ןייק טשינ טסָאה !וטסוט סָאװ !רענעטלָאשרַאפ ,וד -

 ןוז רעשיטניה ,ןזָאלסױרַא ריד ןעמ טעו סעקשיק יד !ןקידנעב רַאפרעד ךיד

 ...ריא ןיא ןוא םידש

 טימ ןבעגעג םיא טָאה ףלָאװ לייוו ,ןדייר וצ רעטייוו ןזיווַאב טשינ טָאה רע
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 ךגױבעגּפָארַא טָאה קילקעיּפ זַא ,קרַאק ןרעביא טינש ַא טנַאה רעד ןופ ךַאלּפ רעד
 | ,סקָא רעטקידנעבעג ַא יו ,ּפָאק םעד

 רַאפ ,רעדורב ןיימ רַאפ ,ןבעל סנטַאט ןיימ רַאפ ,רערעייט ןכש ,וטסָאה ָאד ---

 !זיוה רעזדנוא ףיוא טקישעגנָא ןשָאטנַא ךרוד טסָאה וד סָאװ תורצ עלַא יד

 יז רעבָא ,טנעה ספלָאװ ןופ טנעה ענייז ןסײרסױרַא טווּורּפעג טָאה קילקעיּפ

 | ,ןזייא ןיא טעװָאקעגנייא יו ןעוועג ןענעז

 טסעװ וד .ןזָאלּפָא ךיד ךיא לעוװ ,ןקיניײּפ וצ זדנוא ןרעהפיוא וטסעוו --

 יו ,שינעעשעג רעקיטנייה רעד ןופ ןסעגרַאפ ןוא ךיז ןפָאלשרעביא ןײגמײהַא

 -סױרַא ריד ןופ ךיא לעװ ,וצ טשינ רימ סע וטסגָאז םיוק .ןעשעג טלָאװ טשינרָאג

 סע זיב ,סָאג ןטימ ןיא ןגיל ָאד טסעװ ןוא ,ןכש רערעייט ,ענייד המשנ יד ןּפָאלק

 וד ביוא ןוא !רגּפ ַא יו ךיד ןגָארטמײהַא ןוא ןבָאה תונמחר רעוו ריד ףיוא טעוו

 ןעניפעג ךיד טצוװ ףלָאװ .ןסעגרַאפ וטסגעמ ,ןרַאנּפָא ךימ טסעוװ וד זַא ,טסניימ

 ,שיילפ טקַאהעצ ןכַאמ ריד ןופ ןוא

 .ןעײרדסױרַא טשינ לָאמנייק ךיז טנעה עניימ ןופ טסעוו ! רענעטלָאשרַאפ --

 טינש ַא טָאה סיר רעקידרעייפ ַא יו ,טקידנערַאפ טשינ רע טָאה רעדיוו

 ןשיווצ םעדכָאנ ,זדלַאה ןיא ץעגרע ןוטעג סיר ַא טָאה םעדכָאנ ,ךיוב ןיא םיא ןוטעג

 ,רעבעל רעד ןופ שיילפ ןכייוו ןיא םעדכָאנ ,ןגיוא יד

 ...ףיוא-רעה .ןעּפעשט טשינ רעמ לעװ ךיא ,לעװ ךיא ! ףלָאװ ,ףיוא-רעה --

 טנייה זיא סע !קילקעיּפ רערעייט ,ןַאמ רענייפ ַא ןוא ןכש ַא וטסיב ױזַא --

 ךיד לעװ ןוא ןעלסקַא עניימ ףיוא ןפרַאװּפױרַא ךיד לעװ ךיא .טכַאנ ערעטצניפ ַא

 טסלָאז וד זַא ,לָאמַאכָאנ ךיד ןרָאװ ךיא .טנעה יד רעהַא ביג ,ױזַא טָא ,ןגָארטמײהַא

 ,טרָאװ ןטלַאה

 טנַאה ןייא .סעציײלּפ ספלַאװ ףיוא ןפרַאװּפױרַא טזָאלעג ךיז טָאה קילקעיּפ

 םעד טּפַאכעגנָא ןוא שַאט ןיא ןגָארקעגנײרַא יז טָאה רע .יירפ ןרָאװעג םיא זיא

 עטייווצ סקילקעיּפ זַא ,טליפרעד ףלָאװ טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא .רעװלָאװער

 טנַאה יד ןוטעג ּפַאכ ַא לענש-ץילב רע טָאה ,שַאט ַא ןיא ךיז טערבָאב טנַאה

 .רעוולָאװער םעד ןסירעגסױרַא ןוא

 ,ןײרַא עטָאלב רעד ןיא ןפרָאװעגּפָארַא רעּפרעק סקילקעיּפ טָאה ףלָאװ

 -רעד ךימ טסליװ וד ןוא ךיד עװעטַאר ךיא !רערעייט ןכש ,ןייש טשינ ---

 עלעקטונימ ַא ,ליוק ַא ןגָאינײרַא רימ וטסליוו סעציײלּפ יד ןיא ןטניה ןופ .ןדרָאמ

 עצנַאג ַא ָאד גיל ,ױזַא ביוא .םורפ ןוא טוג ןייז וצ טגָאזעגוצ טסָאה וד יו רעטעּפש

 ןגײלנײרַא ,ןּפעלשמײהַא ךיד טעװ ןעמ ,ןעניפעג ךיד ןעמ טעוװ ירפ ןגרָאמ .טכַאנ

 ,עבַאב עכַאװש ַא סיוא טכַאל ןעמ יװ ,ןכַאלסױא ךיד טעװ ןעמ ןוא טעב ןיא ךיד
 עטסעב יד טָאה סָאװ רעד ,קילקעיּפ רעצלָאטש רעד ןייז טשינ רעמ טסעוװ וד

 ,טסיב וד סָאװ הלבנ וד ,רענעגָאלשעג ַא ,ןייז וטסעװ טנוה ַא ! וװָאנילַאמ ןיא קנעש

 .רעדורב ןייד יו ,טלָאצַאב טָאה רעטָאפ ןייד יו ױזַא ,ףלָאװ ,ןלָאצַאב טסעוו ---
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןזָאלסױרַא ריד ןעמ טעװ סעקשיק יד .ןרעכיורסיוא ווָאנילַאמ ןופ ךיד טעוו ןעמ
 ,קַאז ַא ףיוא טנערט ןעמ יװ ,ןענערטפיוא ןעמ טעװ םענייד ךיוב םעד

 ץלַא סע זיא רימ זַא ,קילקעיּפ רערעייט ןיימ ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא --
 רעבָא ןיב ךיא .זיוה רעזדנוא ףיוא קילגמוא גונעג טכַארבעג ןיוש טסָאה .סנייא
 ךיד טָאה ףלָאװ זַא ,ןלייצרעד וצ ןעמעש ךיז טסעװ .ןגייווש טסעװ וד זַא ,רעכיז
 ףעמענסױרַא רעבעל יד טלָאװעג ריד ןוא טּפַאטעגמורַא טכַאנייב

 ײזַא ןגעלעג זיא םורַא טייקליטש יד .דוס טימ טרעטצניפעג טָאה טכַאנ יד
 ןייוועג סָאד .למיה ןיא ןעוועג ןענעז סנקלָאװ עקידנעלווירד יד יו ,קידנקירדרעד
 ןשידִיי ןיא רפס םעד רעביא ןוגינ רעד ,טליטשעגנייא ץעגרע ךיז טָאה דניק ןופ
 ,ןרָאװעג טמוטשעגנייא זיא זיוה

 סנדָאל יד טימ ,רעזייה עניילק יד טימ טקוקעג ךעלמייהמוא טָאה לסעג סָאד
 ןשטנעמ עדימ ןגעלעג ןענעז ןטעב יד ןיא טרָאד .רעטצנעפ עניילק יד רעביא
 ךיא ,גרָאז ןיא טבעװרַאפ ,םולח ןזייב ןיא ןוא ןטוג ןיא ,ףָאלש ןפיט ןיא ןעקנוזרַאפ
 - ,גנונעּפָאה ןיא ,ןדייל

 טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןענייוו ,ןרעמָאי ,ןעיירש טסולגעג ךיז טָאה ןפלָאװ
 ײז טָאה סָאװ ,םעד טלייבעצ ןוא טלייקעצ טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ טשינ .ןיירַא
 רעייז ןעגנערבוצמוא ידכ רַאפרעד זיולב ,טשינרָאג רַאפ ןוטעג סטכעלש ליפ יוזַא
 ,רעיורט ןטסיװ םעד רַאפ טסולגעג םיא ךיז טָאה ןענייוו ,ןעיירש רָאנ ,הסנרּפ ענדיב
 טָאה רע סָאװ ,ןעגנַאגרעד זיא רע סָאװ וצ .םיֹא ןופ טרַאּפשעגסױרַא טָאה סָאװ
 ווָאנילַאמ ןיא ןגיל ? תילכת רעד ןייז טעװ סָאד ןוא .טנעה ענייז טימ ןוט טזומעג
 .ןענעגרהרעד םיא קילקעיּפ טעװ גָאט רעדעי זַא ,ןטָאש ןזיולב ןרַאפ ןרעטיצ ןוא
 ןרַאפ ארומ טָאה רעדעי .טשינ רענייק ? ןעמעננָא ,ןפלָאװ ,םיא רַאפ ךיז טעװ רעוו
 | ,ןטָאש םענעגייא

 טרָאפ ךיד לעװ ךיא ןוא ,קילקעיּפ ,ןסישרעד טלָאװעג ךימ טסָאה וד --
 וד סָאװ ןוט טסנעק .המקנ ןייק טשינ ךוז ךיא .סעצײלּפ עניימ ףיוא ןגָארטמײהַא
 ,ןבעגּפָא ךיוא ריד ךיא לעװ רעייּפש םעד .טסליוו

 יד ךרוד ןוא רעּפרעק סקילקעיּפ ךיז ףיוא ןפרָאװעגּפױרַא רעדיוװ טָאה ףלָאװ
 םיא רע טָאה טרָאד .קנעש רעד ןופ ןריט יד וצ זיב ןגָארטעג םיא ךעלסעג עניילק
 -ײלשעגקעװַא ,ןליוק יד טקידיילעגסיוא רעװלָאװער ןופ טָאה רע ,טגיילעגקעווַא
 ךיא םיא קירוצ ןבעגעג רעװלָאװער םענעדָאלעגנָא-טשינ םעד ןוא ייז סרעד
 | ,ןײרַא טנַאה

 ,קידייל זיא רע .רעייּפש ןייד זיא סָאד ,ַאנ --

 ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע .םייהַא קעװַא טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא ףלָאװ
 ןַא ןיא לָאמַא ןיוש זיא רע זַא ;טָאטש רעטיוט ַא ןופ ןסַאג יד ןיא טייג רע זַא
 .טָאטש רעטיוט ַא ןיא טנַאּפשעג רע טָאה טלָאמעד ךיוא .ןעוועג ָאד לוגליג ןרעדנַא
 ךעליירג טָאה רע .טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא ןלייא וצ סָאװ טַאהעג טשינ ךיז טָאה רע
 שטצעל יד ןענעז סע ,ווָאנילַאמ ןיא ןביילב ןענעק טשינ גנַאל טעװ רע זַא ,טסּוװעג
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 רָאנ ,ווָאנילַאמ ןיא רעמ ָאטשינ ןיוש רע זיא רשפא .ןענַאד ןופ קעװַא זומ רע .געט
 .ןוקית ַא טכוז ןוא ,ַאזַא לוגליג ַא ,םורַא ךיז טכיילש ןטָאש ןייז זיולב

 נא יא
+ 

 ךיז טָאה טונימ עדעי .קידעבעל ןעוועג סנגרָאמוצ זיא קנעש סקילקעיּפ ןיא

 וא טכָאקעג טנייה ָאד טָאה סע .ןעמוקעג ןענעז טסעג עיינ ןוא ריט יד טנפעעג

 ,טדערעג ןבָאה עלַא ,טעדוסרַאפ ןעוועג ןענעז עלַא .קָאטשניב ַא ןיא יו טלמוטעג

 ,קלָאט ןייק וצ ןעגנַאגרעד טשינ ןוא טגערפעג ,טנעה יד טימ טכַאמעג ,ןגירשעג

 טנעה יד טימ ןריר טנעקעג םיוק ןוא רעטעגרהעצ ַא ןגעלעג זיא קילקעיּפ

 עטָאלב ַא ןיא .קנעש רעד ןופ ריט רעד ייב ןגיל ןענופעג םיא ןעמ טָאה גָאטרַאפ

 יד ןכַאמפיוא ןפלעה םיא לָאז ןעמ ןטעבעג ,טצכערקעג טָאה רע .ןגעלעג רע ןיא
 ךיז טנעקעג טשינ רע טָאה ןײלַא ;קינייװעניא ןגָארטנײרַא םיא לָאז ןעמ ,ריט

 ,סיפ יד ףיוא ןלעטש

 ןטעבעג טשינ םיא טָאה ןעמ לפיוו ,טגערפעגסיוא טשינ םיא טָאה ןעמ לפיוו

 -ּשג טשינ טָאה רע .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןגָאז לָאז וע

 טלָאװ ,םיא ןופ ןרענעש ַא זַא ,טכַאמעג טכערעצ ױזַא םיא טָאה סע רעוו ןגָאז טלָאװ

 זיא רע זַא ,ןעוועג זיא ,טגָאזעג ָאי טָאה רע סָאװ .ןירַא דרע רעד ןיא טגיילעג ןעמ

 ,קידנפוליגב לסיב ַא ןעוועג זיא רע יװ ױזַא .טפול ןּפעש טכַאניב טעּפש סױַא

 טָאה ,קישטילג ,ןעוועג זיא רעטצניפ .טָאטש ןופ ענרעטמַאל ַא ייב ןלַאפעג רע זיא

 ןּפעלש ריפ עלַא ףיוא ןעמונעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ .טכיזעג סָאד טקַאהעצ ךיז וע

 ,דמעמ ַאזַא ןיא קנעש ןייז ןופ ןריט יד וצ טּפעלשרעד ךיז רע טָאה טָא ןוא םייזַא

 ַאזַא טביולגעג טשינ ןוא ןײרַא סעצנָאװ יד ןיא טלכיימשעג ןבָאה ןשטנעמ

 טָאה ,גנושרָאטסױא יד טריפעג טָאה סָאװ ,טנַאיצילָאּפ רעד וליפַא .עטכישטג

 טּפַאלקעצ טסייה סָאװ .רעפטנע ןייק רַאפ ןעמעננָא טלָאװעג טשינ דייר סקילקעיּפ

 ,רעמייב יד ןיא ,טָאטש ןופ סענרעטמַאל יד ייב ךיז ןּפַאלקעצ םירוכיש קינייװ ? ךיז
 ךיז ןבייה ןוא העש עכעלטע ּפָא ןגיל ייז ? סָאװ זיא .טרָאד ןוא ָאד ןסקַאװ סָאװ

 ןעק קילקעיּפ סָאװ ,סע טמוק יו ,טנייה .ןעשעג טלָאװ טשינרָאג יו ,ףיוא רעדיוו

 ןעגנַאװצ ענרעזייא יװ ,טנעה יד ףיוא סעגנערּפ טָאה ,טנעה יד טימ ןריר טשינ

 םיא ייב רענייז קרַאק רעד זיא סָאװרַאפ ןוא ?טכַאנ עצנַאג ַא ןטלַאהעג םיא ןטלָאוװ

 רעד זיא סָאװרַאפ ? עניבוד ַא טימ טצעזעג םיא רעביא טלָאװ ןעמ יוװ ,ןלָאװשעגנָא
 ,טָאטש ןופ רוביג ַא רענייא יו ,שרעדנַא טשינ ? טקידיילעגסיוא רענייז ?רעייּפש ,

 וצ רעהעג סע יוװ ױזַא טלייקעצ םיא ןוא טכַאניב ןעמונרַאפ םיא טימ ךיז טלָאװ

 ַא סרעייז ןיא ןעמונעגניירַא םיא ןבָאה עטוג-טשינ ,םידש רָאג רשפא רעדָא ,ןייז

 .. הנותח ַא טכַאמעג םיא ןוא ליּפש

 ןופ רעקירעדינ ןעוועג זיא סע .,טרָאװ ןייק ןלַאפ טזָאלעג טשינ טָאה קילקעיּפ

 ןעמ .לקעּפ ַאזַא טעברַאעגּפָא םיא טָאה דִיי ַא זַא ,השעמ ַא ןלייצרעד וצ דובכ ןייז
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 סָאװ ,רעד ,רעקנעש ןצלָאטש רעוװָאנילַאמ םעד ןופ ןײרַא ןטסיופ יד ןיא ןכַאל טעוו

 ןייצ קיצנַאװצ ַא םענעי ייב ןצעזסיוא טסיופ ןייא טימ ןעק רע זַא ,ךיז טמירַאב

 ןיא ריב עלעסעפ ַא ַא ןעִיצּפָארַא ןעק ,ץיז ןייא ףיוא רעייא קיסיירד ןסעפיוא ןעק

 !ןיינ .ןעמוקעגקעװַא זיא סע ןיהּוװ ןסיוו טשינ לָאז ןעמ זַא ,ןײרַא ךיוב

 "וצנָא ױזַא יו ,טכַארטעג רע טָאה ךיז ןיא זיולב ,ןגיוושעג טָאה קילקעיּפ ןוא

 ןטימ ןעמוקעגּפָא זיולב רעבָא זיא רע .ףלָאװ ,גנוי ןדליוו ןקיזָאד םעד ןענרעל

 "סיורַא ךַאז יד ץלַא טצװ ,ןטיירגוצ טשינ לָאז רע ןַאלּפ ַא רַאפ סָאװ לייוו ,ןטכַארט

 טשינ ,ןקילקעיּפ ,םיא סע טעװ ,דובכ ןוא סטוג ןייק .רעסַאװ ןפיוא למיוב יוװ ןעמוק

 ןעמ יוװ ןסיימשּפָא טזָאלעג ךיז טָאה רע זַא ,ןסיוורעד ךיז טעװ ןעמ .ןעגנערב

 | ...ןגייווש זיא ךַאז עטסעב יד .עלעגנִיי ַא טסיימש

 זומ רע :סולשַאב ןטסעפ ַא טימ ןעגנַאגעגמײהַא ףלָאװ זיא טכַאנ רענעי ןיא

 ןוא ריא רַאפ ,ןבעג הצע ןַא ןילַא ךיז טעוו עמַאמ יד .,ווָאנילַאמ ןופ קעװַא ךיוא

 יקנעש רעד ןופ הסנרּפ ןעיצסױרַא ץלַא ךָאנ יז טעװ ,רעדורב םעניילק םעד רַאפ

 ןקיש ןענעק ןלעװ ייז ןוא ןענידרַאפ ,ףלָאװ ,ןילַא רע עקַאט ןוא יכדרמ טעװ רשפא|

 ,דובכב ןבעל ןֹוא קנעש יד ןבעגפיוא ןענעק ןצנַאגניא לָאז יז ,טלעג

 טעװ רע .עזיוו ַא טימ סַאּפ ַא ךיז רַאפ ןטיירגוצ ןבייהנָא רע טעװ טנייה ךָאנ

 ןדעי ןלױוּפ ןופ טיוא ןרעדנַאװ טיילעגנוי עשידַיי רעטנזיוט .ןייג ןריולרַאפ טשינ

 טדער ןעמ .ערעטיב ייס-יוו-ייס ָאד ןענעז ןטייצ יד ,ןלַאפרַאפ טשינ ןרעוו ייז .גָאט

 טסנידרַאפ ןשָארג ןדעי וצ טמענ ןעמ ,ןדַיי ףיוא תוריזג עיינ ןופ ,המחלמ ןופ

 הסנרּפ טשינ ייס-יוויייס טגנערב קנעש יד .סעיסעצנָאק ,טנעטַאּפ ,ןרעייטש רַאפ

 -סיוא ןייז וצרעד ךָאנ ןוא ןציז ָאד ,ףלָאװ ,רע ףרַאד סָאװ .דניזעג"זיוה ןצנַאג ןרַאפ

 ,..תורצ עטסערג יד ףיֹוא טלעטשעג

 א

 ,קיסיירד-ןוא-טכַא טרעדנוה-ןצניינ ןופ רָאי סָאד ןעוועג זיא סע

 ,גנוטרַאװרעד ,קערש ,רעביפ ןיא טבעלעג טָאה עּפָאריײא

 -ייא ץנַאג ,ןשינעעשעג ןופ טלסיירטעגפיוא ןרָאװעג טלעוו יד זיא גָאט ןדעי

 זיא סע סָאװ ,רעװלוּפ טימ סַאפ ַא וצ ןכילגעג ןעוועג געט ענעי ןיא זיא עּפָאר

 ,ךיור ןוא רעייפ טימ ןיײגקעװַא לָאז ץלַא ןוא עלעבעווש ןדנוצעגנָא ןַא גונעג

 םעד וצ זיב ,עּפָאריײא קע ןייא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טסנעּפשעג-המחלמ סָאד

 "רַאפ ;ןעזעג טשינ רענייק טָאה עגַאל רערעטיב רעד וצ געווסיוא ןייק .קע ןרעדנַא

 ,טּפשמ ןלַאטַאפ ןוא לכיימש-עיצַאנגיזעד ַא טימ ןעמונעגנָא סע טָאה רערעדעי ,טרעק

 ,טנכײצעגנָא םיא רַאפ זיא סָאװ ,לרוג םעד ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןעק רענייק

 זיא סע ןוא טסיירט ףיוא ,גנַאגסיױוא ןַא ףיוא טרַאװעג ןבָאה רעקלעפ ןוא רעדנעל

 .רעטלגיזרַאפ ַא ןעוועג זיא לרוג רעד .ןעמוקעג טשינ

 סעּפע ףיוא גנוטרַאװרעד ןוא ןעגנושיױטנַא ערעטיב ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 ,ןכערבסיוא טייקיטכעמ ןוא טפַארק רעצנַאג רעד טימ דלַאב טעװ סָאװ ,סכעלקערש

 יי ןעשעג זומ סע
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 לטיּפַאק רעטניינ

 ןודלעפ ןופ שינעטלעהַאנ א ןיא

 רעביא סנבורג-ןליוק יד ןיא טעברַאעג טָאה רעלעה יכדר

 ,טייצ רָאי ַא

 רע .שיזיפ ןוא קיטסייג ןרָאװעג טקיטפערקעג זיא רע

 עטנַאסערעטניא ןַא ,טלעוו רעיינ ַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה

 רע .דרע רעד ןופ ךיוב םעניא ךיז טניפעג סָאװ ,טלעוו

 ןופ עטרעטצניפרַאפ ,עיורג ןשטנעמ טימ טנעקַאב ךיז טָאה

 שינעפיט רעד ןיא גָאט ןיא העש טכַא ןגיל ןופ ,טעברַא

 עקיטפיג-שימעכ ײלרעלַא ,ןפָאטש-רעיוז ,ביוטש-ןליוק ןייא ןעמעטָא ,דרע רעד ןופ

 -ָארטסַאטַאק ףיוא טלעטשעגסיוא ןענעז ןוא ןסיורד ןופ טכיל יד טשינ ןעעז ,ןזַאג

 ,ןקילגמוא ײלרעלַא ןוא סעפ

 םענייאניא רעלעה יכדרמ זיא ,ןעיורג ןביוהעגנָא טָאה סע יװ ױזַא גָאט ןדעי

 ןישַאמ-בייח ַא .דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ּפָארַא רעטעברַא עּפורג ַא ט"מ

 עקידנטכײל-רָאפסָאפ ץרַאװש ,קידלשירק ןיא ףיט ןטנוא ןעמונענּפָארַא ייז טָאה

 -עברַא עּפורג ערעדנַא ןַא טָאה ןישַאמ-בייה ערעדנַא ןַא ןוא דרע רעד ןיא ןטכיש

 .דרע רעד ןופ שינעפיט רעצרַאװש רעד ןופ ןביױהעגסױרַא רעט

 רעד .ךיז רַאפ טלעװ ערעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא רעבערג-ןליוק יד ןופ רעדעי

 ענלגיצ עקירעדינ ןיא טניוװעג ,סעילימַאפ טַאהעג ןבָאה ייז ןופ לייט רעטסענ

 ,טעברַא רעד ךָאנ .ןעמולב ,רעמייב ,סנירג טצנַאלפרַאפ ןעוועג זיא םורָא ּוװ ,רעזייה

 למייב ,לזערג סעדעי טלטרעצעג ,לדנטרעג ןייז טגעלפעג רעבערג-ןליוק רעד טָאה

 ןענעז ערעדנַא ,רעכיב טנעילעג טעברַא רעד ךָאנ ןבָאה ערעדנַא ,למילב רעדָא

 סָאװ ,ןיול ןצנַאג םעד ןעקנורטרַאפ ןוא רעזייה-עפַאק עשלטעטש יד ןיא ןסעזעגּפָא
 טשינרָאג ןוא טייצ עיירפ יד ןפָאלשענּפָא ןענעז ערעדנַא רָאג ,ןעמוקַאב ןבָאה ייז

 .ןעגנַאגעגנָא ייז זיא טלעוו רעד ןיא
 -יפ ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא רע .ןבעל רעייז וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה יכדרמ
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 -עג זיא רעּפרעק רעלופ רעטנוזעג ןייז ןוא טכיזעג ןטניורברַאפ ַא ןעמוקַאב ,שיז

 "יוצנַארפ יד טנרעלעג טָאה רע .ןלוקסומ טימ ץענ ַא טימ ןטכָאלפעגסיוא ןרָאוװ

 יד טימ לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ וצ גָאט עדַאיל ַא ךיז טיירגעג ,ךַארּפש עשיז
 -נּוװ ןעניּפשעג טָאה רע .טָאטש-טעטיזרעווינוא ןַא ןיא ךיז ןזָאל ןוא סענימ-ןליוק
 עכעלטפַאשנסיװ טנעיילעג טָאה רע .טפנוקוצ רענייש ַא רַאפ תומולח ערַאברעד
 רע .עימעכ ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ןופ טלעוװ יד טריסערעטניא םיא טָאה סע .קרעוו
 םיא טָאה ןעמ .רעבערג-ןליוק יד ןופ ןעמייה יד ןיא ןעמוקנײרַא ךיוא טגעלפ

 ,טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ךעלדיימ .ןשטנעמ ןשימייה ַא יו ,ךעלטניירפ ןעמונעגפיוא
 ָאד טבעל סָאװ ,רוחב םענייש םעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טשלחעג ,ךיז טלטיורעג

 ,ןעיורפ ףיוא םוא טשינ ןצנַאגניא ךיז טקוק ןוא רעדמערפ ַא ,רעמַאזנייַא ןַא

 רָאנ טָאה רע לפיוו ףיוא ןעיורפ ןופ טפַאשלעזעג יד ןטימעגסיוא טָאה רע

 -טנַאקַאב זיא סע רעכלעוו ןיא ךיז ןזָאלצנײרַא טַאהעג ארומ טָאה רע .טנעקעג

 -רַאפ ךיז טעװ רע רעדָא ,םיא ןיא ןבילרַאפ ךיז טעװ לדיימ סָאד רעדָא .טּפַאש

 ,רענעלּפ ענייז ןיא ןרעטש םיא סע טעװ ןלַאפ עדייב ןיא .ריא ןיא ןביל

 -רַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה ןוא סעציײלּפ יד טימ ןגיוצעג ןבָאה ךעלדיימ יד
 ,רעלעב ףיוא טייג רע טשינ .ריזנ ַא יו טבעל סָאװ ,רוחב םענדָאמ םעד ןייטש

 .טקוק רע .טקנירט רע טשינ ,זױה"עפַאק ןיא טמוק רע טשינ ,טצנַאט רע טשינ

 ,טריטסיזקע טשינרָאג ןטלָאװ ייז יו ,ןעיורפ ףיוא טשינ וליּפַא

 ײלרעלַא טגײלרַאפ ןבָאה ייז .טרַאעג יז סע טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא
 רעקיזָאד רעד זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ייז רעבָא ,ןגירקוצניירַא םיא ןצענ עקידפושיכ
 ,ורוצ טזָאלעג םיא ייז ןבָאה ,ןכערבוצנייא סונ עטרַאה ַא ,רענדָאמ ַא עקַאט זיא גנוי

 -דעּפ ,רעײטש-קרַאמ .תוחּפשמ עשידִיי עכעלטע טבעלעג ןבָאה לטעטש ןיא

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדַיי ןעוועג ןענעז סָאד .רעמערק ןוא רעל

 סע יװ ָאד ןוא עטיל ,עינעמור ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןופ רעהַא טרעדנַאװעגנײא המחלמ

 ּוװ ,לשרדמה-תיב ןגייא ןַא טַאהעג ָאד וליפַא ןבָאה ייז .טלצרָאװעגניײא ךיז זיא

 ןבָאה ןדִיי יד ךיוא .םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ייו

 טסייה סָאװ ,ןטיירדעצ ַא ,ןשטנעמ םענדָאמ ַא ףיוא סעּפע יו טקוקעג ןיכדרמ ףיוא

 -דנַאה ףרַאד דִיי ַא ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ּוװ ?רעבערג-ןליוק ַא טרעוו דיי ַא

 םעד וצ ,רעבערג-ןליוק ַא ןרעו טשינ ,הכאלמ ענייפ ַא ןוט ,קרַאמ ןיא ןייטש ,ןעל

 ןעמ טָאה האיצמ יד !עטיל רעד ןופ ,ןלױּפ ןופ שזַא ןעמוק טפרַאדעג ןעמ טָאה
 | ,ךיוא םייה רעד ןיא ןבָאה טנעקעג ךָאד

 ,תבש ןעיירפ ַא טַאהעג טָאה רע ןעוו לשרדמה:תיב ןיא ןעמוקעג זיא יכדרמ

 ןיא .טקיטשעג םיא טָאה טפַאשקנעב יד ,טייקשידִיי ,טייקשימייה טכוזעג טָאה רע

 רעטָאפ רעד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא םיא וצ זיא סע טניז טייצ רעטצעל רעד
 ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןכָארבעצ ןצנַאגניא ןרָאװעג רע זיא ,ןברָאטשעג זיא רענייז

 טרָאטעג טשינ טָאה רע .טיוט סרעטָאפ םעניא קידלוש קיטש ַא זיִא ןײלַא רע זַא
 רעד ַא יו ןפָאלטנַא זיא רע ,קידלוש ןעוועג תמא ןַא ףיוא טלָאװ רע יו ןפיולטנַא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 זיא סע זַא ,ןזײװַאב ןוא ווָאנילַאמ ןיא ןביילב טפרַאדעג טָאה רע .זיומ ענעקַארש

 יז .ןוט וצ טַאהעג ריא טימ ןבָאה רענעמ ליפ .,ןרָאװעג טכַארטעגסיױא לובליב ַא

 ,קיטש ןסַאלעגסיוא ןַא ןעוועג זיא

 רעייז ףיוא קילגמוא ןצנַאג םעד טזָאלעגרעביא ,ןפָאלטנַא ָאי רעבָא זיא רע

 קנַארק לָאמַא טימ זיא סָאװ ,םיוב ַא וצ ןכילגעג ןרָאװעג זיא עטַאט רעד .זיוה

 ןצרַאה םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .רעטעלב יד ,ןטפַאז יד ןריולרַאפ ,ןרָאװעג

 ןופ ןרָאװעג טמעלקעגוצ ןוא ווָאנילַאמ לטעטש ןופ ןסחי ןוא ןהוכ רעד בייל-בקעי

 ,טצַאלּפעג ןוא ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ רעמ טָאה ץרַאה סָאד .תורצ

 ,טיױט סנטַאט ןיא קידלוש טליפעג ךיז טָאה רעלעה יכדרמ

 ,לטעטש ןשיגלעב םעד ןופ לשרדמה-תיב םעניא ןעמוקעג רעבירעד זיא רע

 ךיז ןענייווסיוא ,טפַאשקנעב ןייז ןדָאלסיױא ,טסיירט קנופ ַא ןעניפעג ,שידק ןגָאז

 ,ץרַאה סָאד

 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ,ןדִיי ןינמ ַא ןעמוקעגפיונוצ ָאד ךיז זיא ןטלעז

 טימ ןענַאב יד ףיוא ךיז טּפעלשעג ,טגָאירַאפ ,טעװערָאהרַאפ ןעוועז ןענעז ,טייצ

 "מורַא ,קרעמ יד ףיוא ןייטש וצ ידכ ,ןיירַא ךעלטעטש ערעדנַא ןיא קעּפ ןוא קעז

 ,תורוחס ײלרעלַא ןפיוקרַאפ ןוא ןבוטש יד רעביא ןכירק

 ,טכיוועגכיילג לקיטש ַא ןבעגעג םיא לשרדמה':תיב עניילק סָאד טָאה ךָאד

 ַא טימ ,שידק ַא טימ שטָאכ ןטַאט םעד ןלָאצּפָא ןעק רע ,טסיירט עלעקיטש ַא

 ,טיוט ןקיטייצירפ ןייז ףיוא ץכערק ַא טימ ,המשנ יז רַאפ טכיל

 ךיז טָאה עמריפ ןבורג"ןליוק רעד טימ טקַארטנָאק רעד ןעוו רָאי ףוס םוצ

 ,רעבערג-ןליוק ַא ןייז וצ טיינעג טשינ רעמ םיא טָאה רענייק ןוא ,טקידנעעג

 יא ןופ שזַאגַאב ַא טימ ,ןַאמ רעקידנעטשלופ ַא ,לטעטש סָאד טזָאלרַאפ רע טָאה

 -עג טָאה רע .לסירב ןייק קעװַא רע זיא דלודעג ןטעװעטרַאהרַאפ ,ןשינעבעלרעב

 .רָאי םעד ןופ ךשמ ןיא טרָאּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טלעג לסיבַא ךיז טימ טָאה

 טיירגעגוצ ךיז ןוא ,ךַארּפש יד ןענרעל ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רעבירעד טָאה רע

 .עימעכ ףיוא טעטיזרעווינוא םעניא ןטערטוצנײרַא

 ןיא סױרַא ןטלעז זיא רע .וצרעד טיירגעג ךיז רע טָאה טייצ רָאי ץנַאג ַא

 טשינ םענייק טימ ,ןעזעג טשינ םענייק ,ריזנ ַא יו טבעלעג רעדיוו טָאה רע .סַאג

 "וצ-טייצ ןופ ,טפַאשלעזעג ןוא ןעיורפ ןטימעגסיוא .סעמַאזניימעג םוש ןייק טַאהעג

 ַא ףיוא ךיז טיירגעג ןוא לווירב ַא ןעמוקַאב ,ןפלָאװ וצ לווירב ַא ןבירשעג טייצ

 .ערעירַאק רענייפ

 ,טעטיזרעווינוא ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע

 .ןענרעל ,טעברַא ערעװש ַא ןבױהעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה רעטציא טשרע

 רבדמ ןיא רעקיטשרוד ַא יװ דנַאטשנגעק ןדעי וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה רע .,ןענרעל

 ,רעסַאװ קנורט ןשירפ ַא וצ

 .עקַיורמוא ךעלקערש ןעוועג ןענעז ןטייצ יד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ךיא ןעמוקעגנָא ףלָאװ זיא קיסיירד ןוא ןיינ ןצניינ רָאי ןופ ביײהנָא ןיא

 .עיגלעב

 וצ ןטימעגסיוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טיירפרעד ךיז ןבָאה רעדירב עדייב

 רעדעי ,ןסיוועג ןפיוא סעּפע טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי .ןעוועג זיא סע סָאװ ןדער

 רןעוועג ןענעז עדייב ,תורצ טימ ,ןשינעבעלרעביא טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא ייז ןופ

 'טמולחעג טָאה ייז ןֹופ רעדעי .גנונעפָאה ןוא ןביולג טימ לופ ,קיטפערק ,גנוי

 צענעגייא יד ףיוא טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא טלעװ רעיינ ַא ,ןבעל םעיינ א ןגעוו

 ,טלעוו עצנַאג ַא ןגָארטסױא טנעקעג סעציילּפ

 -יד ןפיילש ןופ הכאלמ יד ןענרעל ןעמונעג ןּפרעװטנַא ןיא ךיז טָאה ףלָאװ

 ףיילג טלָאװעג טשינ טָאה רע .שטנעמ רעשיטקַארּפ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןטנעמ

 טשרע םעדכָאנ ןוא רָאי עכעלטע ןרידוטש ,ךַארּפש יד ןענרעל ךיז ןצעזקעװַא

 "סייג ענייז רַאפ ןעוועג טשינ זיא סָאד .זיא רע טלעװ רעכלעוו ףיוא ןסיוו טשינ

 ןענידרַאפ טלָאװעג טָאה רע .ןָאט וצ טרַאגעג טשינ רע טָאה סָאד ןוא תוחוכ עקיט

 -ַאמ רעד ןפלעה ,ךיז ןדיילק ןייש ,ןסע טוג ,ןטלַאהוצסיוא ןיילַא ךיז ידכ ,טלעג

 .ןעצ ערעדנַא רַאפ טַאהעג רע טָאה טנוזעג ןוא חוכ .רעדורב ןטסגנוי םעד ןוא ןעמ

 ,ךיז רַאפ סָאבעלַאב ַא ןרעוו ןוא ןענעדרָאנײא לענש טלָאװעג ךיז רעבירעד טָאה רע

 ןטימ ןעזעג ךיז טפָא .ןעמונַאב טכייל רע טָאה ןטנעמיד ןפיילש ןופ הכאלמ יד

 ,טייקנעמונרַאפ ןייז ןוא ןגרָאז ענייז טַאהעג טָאה רעדעי ,רעדורב

 -ָאפ רעד סָאװ ,טעמרַאּפ קיטש סָאד ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעג טָאה ףלָאװ

 ןופ טלייצרעד סָאװ ,ווירב-סוחי םעד .טיוט ןרַאפ ןבעגעגרעביא םיא טָאה רעט

 סָאד זַא ,טביולגעג טָאה רע .בייל ןפיוא ןגָארטעג סע טָאה רע .םַאטשּפָא רעייז

 ייז סָאװ ,געוו ןסיורג ַא ןטלַאהוצסיױא תוחוכ ןבעג רעדורב םעד ןוא םיא טעוו

 ,ןייג ןפרַאד

 "עזומ ,ןרעטַאעט עריא ןופ ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא רע

 יד ןיא רעדורב ןטימ ןייג רע טגעלפ געט עיירפ ןיא .רעצעלּפ-סגנולייוורַאפ ,סמוא

 רע .דנַאל ןופ רוטלוק רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע .ןרעטַאעט ןוא סמואעזומ

 טָאה רע .ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא ןַא ןוא ,ףלָאװ ,ּפָאק ןטוג ַא טַאהעג טָאה

 ףיט ןבעלרעביא סע ןוא ,ןטרעוו-רוטלוק ,ןטרעװ ,ןכַאז ןפיירגַאב לענש טנַאקעג

 | .ךיז ןיא

 ןוא ןטנעמיד ןפיילש ןופ טעברַא יד טנרעלעגסיוא ךָאנ ךיז טָאה רע רעדייא

 יךיש עיינ רָאּפ ַא ,ןזיוה רָאּפ עיינ ַא ןפיוק וצ ךיז טנידרַאפ ךָאנ טָאה רע רעדייא

 ,המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא

 'טרעדנוה ןצניינ רָאי ןופ רעבמעטּפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא סע זיא ןעוועג

 ,קיסיירד ןוא ןיינ

 'לָאמנייא טימ ןטלָאװ סעירעטרַא עלַא יוװ ,לָאמַא טימ טלעטשענּפָא ךיז טָאה ץלַא

 .ןעמעלַא טימ סיוא ןעוועג זיא סע ןוא ןרָאװעג טקַאהעגרעביא

 זיא גנורעקלעפַאב יד .הלהב ןוא קערש ןיא ןפָאלעג ןענעז ןכָאו ןוא געט
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ןָא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןדִיי .קערש רעקידרעביפ ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא

 .העש ערעטיב ַא ןָא ךיז טקור סע זַא ,טסּוװעג ,ּפעק

 .קיצרעפ ןוא טרעדנוה ןצניינ ,יַאמ ןטנעצ ןופ גָאט רעד ןעמוקעגנָא זיא סע

 ,דנַאלָאה ןלַאפַאב עקַאטַא-ץילב ַא ןיא שטייד רעד זיא ןגרָאמירפ ןייא ןיא

 ןטינשעגּפָא ןרָאװעג ןענעז רעדנעל יד ןופ ןעײמרַא יד .גרובמעסקול ןוא עיגלעב

 ןטימניא ןײרַא ןישַאמ-סגירק רעצנַאג ןייז טימ זיא שטייד רעד .ןטייז עלַא ןופ

 -רעדיוש ןוא גנורעטשעצ ,גנוטכינרַאפ ,טיוט טייזעג םוטעמוא ןוא רעדנעל יד ןופ

 ,עיצַאזילַארָאמעד עכעל

 ןסירעגניײרַא ,ןצענערג עשיזיוצנַארפ יד וצ ןפָאלעג זיא טנַאקעג טָאה סע רעוו

 עשינַאּפש יד וצ רעדָא ,דנַאל ןיא ףיט ןפָאלעג ןטרָאד ןופ ןוא ךיירקנַארפ ןיא ךיז

 .ןצענערג

 ןיא ןעמוקעגנָא ,ךיירקנַארפ ןייק ןפָאלטנַא ןענעז רעלעה רעדירב ייווצ יד ךיוא

 רעכיז ןייז ייז ןלעװ ָאד זַא ,גנונעכערסיוא רעד טימ ןבילברַאפ ָאד ןיוש ןוא זירַאּפ

 .ןבעל ןטימ

 יד ןענעז רעטעּפש שדוח ַא טימ טקנוּפ ,ןטלַאהעגנָא טשינ סע טָאה גנַאל

 .זירַאּפ ןופ ןרעיוט יד וצ ןעמוקעגוצ ןעיײמרַא עשטייד

 -יא סױרַא ןוא טָאטשטּפױה יד טזָאלרַאפ ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט

 -מָאב ,ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא ךיז טּפעלשעג ,דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעב

 רעטנזיוט .ןענַאלּפָארע עשטייד ןופ טכַאנ ןוא גָאט ןרָאװעג ןסָאשַאב ןוא טרידרַאב

 -נָא ןיא קירוצ ןרָאי טימ טרעדנַאװעגניײא ָאד ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עטייוו ןופ ןדִיי

 -רַאפ ןשטנעמ טימ יד רעביא ןפָאלעג געט יד ןיא ןענעז ,המחלמ רעד ןופ בייה

 -סיוא ,דרעפ ,רעדניר ,ףָאש ,רענעגעוו עטריזירָאטָאמ ,ןגעטש ןוא ןגעוו עטציילפ

 ערעדנַא ןופ ןשטנעמ ןוא ןזיוצנַארפ רעטנזיוט רעטרעדנוה יד טימ ךיז טשימעג

 .ןטעטילַאנָאיצַאנ

 ןגָארקעגפױרַא ךיז ןוא טרָאּפ ַא טכיירגרעד טָאה סע עקידנפיול יד ןופ רעוו

 עטסערג סָאד טכיירגרעד טָאה רע .עטסכעלקילג יד ןופ ןעוועג זיא ףיש ַא ףיוא

 | ,טיוט םענופ ןפָאלטנַא זיא רע .ןשטניוו ךיז ןָאק שטנעמ ַא סָאװ

 ןייק וצ ןגירקוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ערעדנַא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט |

 -נײרַא ןענעז עקיזָאד יד ,ךיירקנַארּפ ןופ ךיז ןסײרסױרַא טנָאקעג טשינ ,טרָאּפ |

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא שטייד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןלַאפעג

 ..סױרַא טשינ רעמ ןיוש ןָאק ןעמ ןענַאװ ןופ ןטנורגּפָא ערעטצניפ ןיא ,ןרעגַאל

 א +*
* 

 ןציּפש יד .לּפענ טימ .,ןגער טימ טּפַאזעגנָא ,רעבירט ַא עוועג זיא גָאט רעד

 ןוא סנקלָאװ עיורג-ךעליולב ןיא טליהעג ןעוועג ןענעז גרעב-ןעיינעריּפ יד ןופ

 -יוהעג יד ןופ רעכוטסַאּפ יד .רעטסנעּפשעג יװ ,שיטסַאטנַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה
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 דלעפ ןיא םיֹוב ַא יװ

 -ַאטס .גרעב יד סנסופוצ ףָאש רעייז טרעטיפעג ןבָאה ךעלפרעד-ןקסַאב עטרעק

 רעדָא ,טנוה ַא ןופ טגָאיעג ,ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןיפ ןפָאלעג ןענעז ןסּפעש סעד

 עקיטפַאז יד טעיײקעג ,ןרָאה סכעטסַאּפ ןופ ףור םעד רעטנוא ךיז טרעטיפעג

 ףור טימ ןעגנולקעג ןבָאה ןסּפעש יד ןופ רעזדלעה יד ףיוא ךעלקעלג יד .ןזָארג

 .עשַאּפ רערעסעב ךָאנ ןוא ץוש ךָאנ ,םייה ךָאנ

 טלַאּפש ןפיט ַא ןופ סױרַא ןשטנעמ סקעז ןענעז טכַאנ רעד ןופ ןלַאּפוצ ןטימ

 ַא ןופ טייקפיש רעד ףיוא ,עדימַאריּפ ַא יו ,ןגעלעג זיא סָאװ ,זדלעפ ַא ןופ

 ןוא ,סנטָאש יו ,שינעטלעהַאב רעד ןופ טכײלשעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז .גרַאב

 "נַא רעד ןופ ידכ ,גרַאב ןפיוא רעכעה סיפ ןוא טנעה יד ףיוא ןכירק ןעמונעג

 ,ןטסגנַא טימ טגנערטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז ,לָאט ַא ןיא ןרעדינוצּפָארַא טייז רערעד

 טָאה םיוק ןוא ,ךרָאש ןייק ןרעהרעד טשינ לָאז ןעמ םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ

 טרעווילגרַאפ ייז ןענעז שיור לקיטש ַא טכַאמעג ןוא טלקיײקעגּפָארַא ךיז לדנייטש ַא
 | .קערש ןופ ןרָאװעג

 שגנוי ייוצ ןוא טיילעגנוי עשידִיי ריפ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ סקעז יד

 ןָאמָאלַאס ,רעדעפ טרעבָאר ,רעלעה ףלָאװ ,רעלעה יכדרמ :ןעיורפ עשידִיי
 .םיוב לטיג ןוא רעגניז לגייפ ,רעלדַא

 'דרע ,סעטרעױּפ ןוא םירעיוּפ עשיקסַאב רַאפ טדיילקרַאפ ןעוועג ןענעז ייז

 טימ רעבייל יד ףיוא ךעלקער עצרַאװש ןגָארטעג ןבָאה רענעמ יד .רעטעברַא

 ,ךעלדיילק עקיברַאפ ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ יד .ּפעק יד ףיוא ןטערעב עיולב
 סקעז יד ןופ רעדעי .סנירעקילפ-ןביורטנייוו ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טנווייל ןופ
 .ןפָאװ ערעדנַא ןוא רעסעמ ַא דיז טימ טַאהעג טָאה

 -ןעיינעריּפ יד ןיא טּפעלשעג ןיֹוש ךיז ןשטנעמ סקעז יד ןבָאה עגנַאל ןכָאװ

 סערָאנ ןיא ,ןזדלעפ ןופ ןטלַאּפש עפיט יד ןיא דךיז ןטלַאהַאבסיוא גָאטיײב .גרעב

 ןעעז ןוא דרע רעד ןיא ףיט ךיז ןבָארג סָאװ תויח יו ,דרע רעקימייל רעד ןופ

 .רעפיט ןוא רעפיט ןבָארגעגניא ךיז ייז ןבָאה ױזַא ,ןיש עקיטכיל יד טשינ

 ןצענערג עשינַאּפש יד וצ רעטנענ ץלַא טכיילשעג ךיז ייז ןבָאה טכענ יד ןיא

 ,שטייד -- םעד סנבעל עגנוי ערעייז ןבעגּפָא טכייל טלָאװעג טשינ ןבָאה  ייז

 :עגמורַא דנַאנַאכָאנ ןענעז ןרידנומ-דלעפ עיורג ןיא רענלעז-ךַאװ עשטייד

 ןוא דרע עקיטָאלב יד ןטָאנקעג ייז ןבָאה לוויטש יד טימ ,גרעב יד ףיוא ןכָארק

 ןעזרעד וצ ןטייז עלַא ןיא טרעטשינעג ןוא טכוזעג רעזעלג-רעסערגרַאפ טימ
 -שטנעמ ַא ןעזרעד ייז ןבָאה םיוק .ןשטנעמ ןקידנרעדנַאװ ַא ןקעמשרעד וצ רעדָא

 טימ ,ןסקיב יד טימ טליצעג םיא ןיא יז ןבָאה ,גרעב יד ףיוא טלַאטשעג עכעל

 ןשריה עקידנפיול ןיא ןליצ סָאװ ,סרעגעי ןופ טסול ןוא טייקיריג רעבלעז רעד

 .ץוש ןכוז ייז ןעוו

 רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ זירַאּפ ןופ טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רעלעה יכדרמ

 ןבעל ,ןליימ רעטנזיוט סופוצ ןכַאמוצכרוד טיירג ןעוועג ייז ןענעז עדייב .ףלָאװ

 ןבעל סָאד שטייד םעד ןבעגּפָא טשינ ןוא רעדלעפ ןוא רעדלעוו ןיא תויח יו
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 יקסװוװָאנשזולד השמ

 "ליב -טעטיזרעווינוא בלַאה ַא טימ רָאי ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש טָאה יכדרמ
 .טעברַאעג ליפ רעייז טיבעג םעד ףיוא טָאה רע .עימעכ טרידוטש טָאה רע .גנוד

 טשינ לָאז רע טונימ עיירפ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ןוא טשרָאפעג ,טנעיילעג

 -ןכָאװ ןעוועג ןענעז רעדורב רעד ןוא רע .טפַאשנסיװ רעד טימ ןעמונרַאפ ןייז

 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ייז .זירַאּפ ןיא טפַאשרעה סשטייד םעד רעטנוא גנַאל

 טָאה ןדייב סָאװ ,גָאט ןייא ןעמוקעג זיא סע רעבָא ,טנָאקעג ןבָאה ייז רָאנ יו

 ןייז טלָאװעג טשינ רעמ ןבָאה ייז .טפַאשקנעב ַא ןוא שינעמעלק ַא טּפַאכעגנָא

 ייז ןבָאה ,סרעקנעה עשטייד יד ןופ ןרעוו וצ טּפַאכעג טונימ עדעי טלעטשעגסיוא

 ,רעטייוו -- טרָאד ןופ ןוא ץענערג רעשינַאּפש רעד וצ ןרעדנַאוװּוצסיױא ןסָאלשַאב

 סָאװ ,ווירב-סוחי םעד ,טעמרַאּפ קיטש סָאד ןגָארטעג בייל ןפיוא טָאה ףלָאװ

 יוװ טיהעגּפָא ןבעל ןצנַאג ןייז טָאה ,ווָאנילַאמ ןופ רעקנעש בייל-בקעי, רעטָאפ ןייז

 יא .רוד וצ רוד ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא ווירב-סוחי רעד .ּפָאק ןופ גיוא ןַא

 זַא ,טגָאזעג ךיז טָאה ךעלתויתוא עקנינבירד יד טימ טעמרַאּפ ןטשטיינקעצ םעד

 ,"בוט-םוי-תופסות, םעד ןופ ּפִא טמַאטש עדייז רעטלעירעטלע סרעלעה בקעי

 טָאטש רעד ןיא ןייד ןעוועג גנַאלנרָאי זיא רעכלעוו ,רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר

 ןואג רעד טָאה גארּפ ןיא ןוא ,1654 זיב 1579 ןופ ןרָאי יד ןיא טבעלעג ,גארּפ

 רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאב זיא סָאװ ,ל"רהמ םייב הרות טנרעלעג רעלעה ןַאמּפיל

 טָאה רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר .םלוג םענעמייל ןופ רעפעש רעד סלַא טלעוו
 תורצ ןוא קערש יד רעביא ןביג סָאװ ,תוחילס ייווצ ןעוועג רבחמ טייצ רענעי ןיא

 ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא בר ןעוועג םעדכָאנ זיא רע .טייצ רענעי ןיא ןדִיי ןופ

 גינעק ןרַאפ טרסמעג םיא ףיֹוא טָאה ןעמ לייוו ,טריטסערַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןעגנודמיולרַאפ עפרַאש ךיז ןעניפעג םירפס ענייז ןיא זַא ,ןטייווצ םעד דנַאנידרעפ

 ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .ןביולג ןכעלטסירק םעד ןגעק ךיוא ןוא גינעק ןגעק

 יד טימ םיחוכיו ןופ געט ייווצ ךָאנ ןוא ןואג םעד רעביא טּפשמ רעכעלטנפע

 ערעייז ףיוא ןרעפטנע טפרַאדעג טָאה רעלעה ןַאמּפיל 'ר ןואג רעד ּוװ ,םיחלג

 םיחלג יד ןבָאה ,דָיי רעקידריוו רעצלָאטש ַא יו רע טָאה טרעפטנעעג ןוא, ןגַארפ

 -רַאפ ןפרַאד םירפס ענייז זַא ןוא לייטרוא:טיוט ַא םיא ףיוא ןגָארטעגסױרַא

 ,ןרעוו טנערב

 לייטרוא םעד לָאז גינעק רעד זַא ,טימַאב ךיז ןבָאה גארּפ ןוא ןיוו ןיא ןדִיי
 ןואג רעד זַא ,גנידַאב םעד טימ טקידענגַאב םיא טָאה גינעק רעד ,ןכַאמ לטב

 עסיוועג ןקעמסיוא ףרַאד רע ןוא ךיירטסע דנַאל םעד ןיא בר ןייק ןייז טשינ רָאט

 "בוט-םוי תופסותק ןואג רעד זיא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא .םירפס ענייז ןיא ןלעטש

 .עקָארק טָאטש רעד ןיא בר ןרָאװעג

 ךיז ףלָאװ טָאה ןואג ןסיורג םעד ןופ ןבעל םעד ןגעוו תועידי עניילק יד

 סוחי ןייז טימ ןעמענרעביא קרַאטש ךיז טגעלפ בייל-בקעי .רעטָאפ ןופ טסּוװרעד

 ענייז ידכ ,רעדניק ענייז וצ ןּפיל יד ףיוא רעטיצ ןקיליײה טימ ןבעגרעביא סָאד ןוא
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יוװ

 רעד .רוד ַא ךָאנ רוד ַא ױזַא ,רעדניק ערעייז וצ ןבעגרעביא סָאד ןלָאז רעדניק

 ,ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאז םיוב-סוחי

 ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ךעלגעמ זיא סע ױזַא יװ יַא

 טָאה סָאד ?רעדניק תורוד ןופ ןעמענ יד טימ טעמרַאּפ לקיטש ַאזַא ןטלַאהוצפיוא
 זיא סע .ןסיוו טלָאװעג טשינ וװָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ רעקנעש רעד בייל-בקעי
 -ַאלק ךיז לָאז רע זַא ,גנַאלק רעזיולב רעד ,עדנעגעל יד םיא רַאפ ןעוועג גונעג

 -ןענוז יו םיא רַאפ ןעועג זיא סע ,רצוא ןכעלרעדנּוװ ַא ןיא יוװ ,ןירעד ןרעמ

 .עטסיוו רעד ןיא ןקיטשרוד ַא רַאפ רעסַאװ יװ ,ןשטנעמ ןקנַארק ַא רַאפ ןלַארטש

 .רצוא ןַא יו ןטיהעג טעמרַאּפ לקיטש סָאד ןבָאה יכדרמ ןוא ףלָאװ ךיוא

 עכעלטע ןופ טייצ ַאזַא ןיא ךעלגעמ טשינ זיא סע זַא ,טסוװעג ךעליירג ןבָאה ייז

 רָאנ ,ןעגנושלעפ עליפ ןייז ןענעק סע .ווירב-סוחי ַא ןטלַאהוצפיוא רָאי טרעדנוה

 טליפעג ךיז טָאה יכדרמ .קנעדנָא סרעטָאפ םעד קילייה ןטיהּפָא טלָאװעג ןבָאה ייז

 לסיב ַא טליפעג ךיז טָאה ףלָאװ ךיוא ןוא ,טיוט סרעטָאפ ןיא קיטש ַא קידלוש

 -צניפ רעד ןיא לָאז רע ,רעדורב ןייז טדערעגוצ טַאהעג טָאה רע לייוו ,קידלושי

 .וָאנילַאמ ןופ ןפיױלטנַא קנעש ןיא ייז ייב שינעעשעג רעד ךָאנ טכַאנ רערעט

 רעשיזיוצנַארפ א ןעוװעג זיא ,רעדעפ טרעבָאר ,ןַאמרעגנוי רעטירד רעד

 ,טעטיזרעווינוא-ןָאברָאס רעד ןיא טרידוטש ,גָאטליוװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,דָיי

 "רַאפ ענייז ייב ןוז רעקיצנייא ןַא ןעוועג זיא רע .,ןעמוקעגנָא טכייל םיא זיא ץלַא

 קרַאטש ךיז טָאה ,רחוסיץלעּפ רעטנַאקַאב ַא ,רעטָאפ רעד .ןרעטלע עכעלגעמ

 -לוק רעכעלטלעוו טימ זיוצנַארפ רעטוג ַא ןסקַאװסיױא לָאז ןוז רעד זַא ,טגרָאזעג

 ןסיוו וצ טכַארטעג טשינ וליפַא ןוא טסוװעג טשינ לָאמנייק טָאה טרעבָאר .רוט

 רָאג רעדָא ,זיוצנַארפ -- רעדָא ,דָי-טינ ןֹוא דַיי ןופ דישרעטנוא ןסיורג םעד

 יד ןגעו טכַארטרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע ,ןשטנעמ ןשיעּפָאריײא ןַא םתס

 ענייז ייב זיוה ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא סיוא ןעייטש ןדַיי סָאװ ,ןעגנוקינייּפ

 טשינ סע רע טָאה ,רוטלוק ןוא טפַאשביל ,ור טשרעהעג טָאה סע ּוװ ,ןרעטלע

 "ינוא ןיא ,רעטַאעט ןיא ,סַאג ןיא ,דנַאל ןיא ,ןליפ סע טנַאקעג טשינ ןוא ןעזעג

 טשינ םיא ןיא טָאה רעטָאפ רעד .ןעזעג טשינ ךיוא סע רע טָאה ,טעטיזרעוו

 עטשרע יד ןיא ,רָאי ןיא לָאמנייא סָאװ רעסיוא ,טייקשידִיי ןייק טצנַאלפעגנייא

 "ךייר ַא יב ןסעזעג זיא החּפשמ יד .רדס ַא טעװַארּפעג ןעמ טָאה ,טכענ-חסּפ
 -טנַאגעלע ןופ טָאה ןעמ ןוא םילכ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז טימ שיט ןטקעדעג

 עטכישעג עדנענַאּפש-שיטַאמַארד יד טנעיילעג שיזיוצנַארפ ןיא תודגה ענעדנובעג
 ,ןטּפיגע ןיא גנופַאלקשרַאפ ןופ סױרַא זיא סָאװ ,"רעערבעה, קלָאפ ַא ןופ

 ףיז טרעבָאר טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ

 ועמָאנ ןטימ ,ןלױּפ ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ לדיימ רעשידִיי ַא ןיא טבילרַאפ
 טבעלעג ,םערָא רעייז ,זירַאּפ ןיא עקטנעדוטס ַא ןעוועג זיא יז .ןײטשּפיל לרעּפ

 ףערעגָאמ ריא ףיוא טנידרַאפ םיוק ןוא סעיצקעל ןבעגעג ,לביטש-םעדיוב ַא ןיא
 א ,עליטש ַא ,ןיטסילַאעדיא ןַא ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא יז .שינעמוקסיוא
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 טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,רוחב רעשיזיױצנַארפ-שידִיי רעכייו רעד .עטמולחרַאפ

 טלעטשעגרָאפ ,טבילרַאפ סייה ,טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה ,רעטקָאד ַא ןרעװ וצ

 ןבָאה וצ הנותח ריא טימ טכַאמעגּפָא ןוא ןרעטלע יד רַאפ יז

 סָאװ ןעירפ עשידִיי עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןייטשּפיל לרעּפ

 יז טָאה ןעמ ןוא ןשטייד יד ךרוד ךיירקנַארפ ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז

 ּסָארַא טשינ רועיׂש זיא גנוי רעד .ןרעגַאל-ןטיוט עשטייד ןיא ץעגרע טקישרַאפ
 "עג םיא טייצ לקיטש ַא .ןעמיוצ טנָאקעג םיוק םיא ןבָאה ןרעטלע יד .ןעניז ןופ

 "סיוא זיא ייז ףיוא ךיוא .דרָאמטסבלעז ןייגַאב טשינ לָאז רע ,זיוה ןיא ןטלַאה

 עגּפָא סנטייצַאב ךיז טָאה טרעבָאר .ןרעו וצ טריטרָאּפעד לרוג רעד ןלַאפעג

 טָאה םיא ןיא .ןבעל ןגנוי ןייז ןבעגּפָא טכייל ױזַא טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןגָארט

 זומ יז ,לרעּפ ,לדיימ ןייז ןעניפעג לָאמַאכָאנ טעוו רע זַא ,גנונעפָאה ַא טעילטעג

 ןרעוו לָאז ןבעל גנוי ןייש ַאזַא זַא ,ךעלגעמ טשינ זיא סע לייוו ,ןבעל ץעגרע

 ..ןשָאלרַאפ םיצולּפ ױזַא

 .טסע ןַא ןעוועג זיא ,רעלדַא ןָאמָאלַאס ,ןַאמרעגנוי רעשידִיי רעטרעפ רעד

 .רעקיזיפ ַא ,ןַאמסטּפַאשנסיו ַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד .,דָיי רעשיכייר

 -עג ןבָאה ייז .ןיוו ןיא ,םייה רענעגייא ןייז ןיא טקינײּפרַאפ םיא ןבָאה סיצַאנ יד

 -ַאל ענייז טימ גנודניברַאפ ןיא ,תודוס ענעדישרַאפ ןגירקסיורַא םיא ןופ טלָאװ
 ײלרעלַא םיא ףיוא ןדנָאװעגנָא ןבָאה ייז .ןעגנוקעדטנַא ןוא ןטעברַא עשירָאטַאדָאב

 רעלדַא ןטלַא םעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא קידנענַאק טשינ .הסיפת ןוא ןעגנוקינייפ

 סנוז םעד רַאפ טעדרַאמרעד םיא ייז ןבָאה ,תודוס עשירָאטַארָאבַאל םוש ןייק

 דמקנ זומ רע זַא ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה ,ןָאמָאלָאס ,ןוז רעד .ןגיוא

 ןעמ רעדייא ,שטייד ןייא שטָאכ ןדרָאמרעד ןוא טולב סרעטָאפ םעד רַאפ ןעמענ

 ןיא טיירּפשרַאפ ױזַא ךיז טָאה קנַאדעג רעד .ןבעל סָאד ןעמענוצ םיא ייב טעוװ
 ךעלרעדנוו ַא ןבעגעג םיא טָאה סע זַא ,חומ ןיא ,ךרַאמ ןיא ,טולב ןיא ,בייל ןייז

 רעד סָאװ ,תורצ ײלרעלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע .ןבעל וצ רעיודסיוא ןדליוו
 ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע ןוא ןטכַארטוצ טשינ וליפַא ןָאק חומ רעכעלשטנעמ

 ןוא קערש ןיא טבעלעג ,רעכעל עלַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע .ךיירקנַארפ

 -רעד טעװ רע רעדייא ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןבעל ןגנוי ןייז טָאה רע ,ליורג
 | .שטייד ןייא שטָאכ ןדרָאמ

 ךיז טָאה רע .עטבילעג ןייז ןעוועג זיא ,רעגניז לגייפ ,לדיימ עשידִיי סָאד

 יד טבעלעגרעביא טָאה יז ךיוא .ןגעוו-רעדנַאװ ענייז ףיוא ריא טימ ןפָארטעג

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ,ןדַי עשינעמור ,ןרעטלע עריא ךיוא .תורצ עבלעז
 -עג טעװעטַארעג זיא יז .סנ ַא ךרוד רָאנ ןבעל ןבילבעג זיא יז .ןשטייד יד ךרוד

 ,קנַארש רעסיורג ַא ןופ דָאלּפוש ַא ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא יז לייוו ,ןרָאוװו

 ײּפרַאפ ַא יװ ,למינּפ ךיילב ןייש ַא טימ ,ערַאד ַא ,עניילק ַא ןעוועג זיא יז

 טימ ,טײקטרַאצ טימ ,טייקילייה טימ ריא ןופ טעייוועג טָאה סע .ַאנָאדַאמ עטקינ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 עשידָאלעמ ,קידוועגניז ַא ,ןח ליפ טגָאמרַאפ טָאה יז .טײקנטיהעגּפָא רעקידרעטיצ
 ,עמיטש

 -שטערק רענעפרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע טנגעגַאב ךיז יז טָאה ןענָאמָאלָאס טימ

 ףיוא טָאה יז .םיא ןופ רעגנוי רָאי ייוצ טימ ןעוועג זיא יז .עינעמור ןיא עמ

 ןעוועג טשינ ןענעז ייז .סרעמוז ןוא סרעטניוו ןצכַא ןגָארטעג ןעלסקַא ערַאד עריא

 ןוא ,קרַאטש ,טיובעג:טסעפ ,ךיוה ןעוועג זיא רע .לרָאּפ טסַאּפענוצ ןייק שיזיפ

 זיא יז ןעוו ,ןזעעגסױרַא םיוק יז טָאה ןעמ ,רַאד ,ענבָארד רעייז ןעוועג זיא יז

 ,ןָאמָאלָאס ןטבילעג ריא ןופ טייז רעד ייב ןענַאטשעג

 רעקיצנייא ןייק ףיוא ךיז טדיישעג טשינ, טַאהעג ביל קרַאטש ךיז ןבָאה ייז

 "רעטיצ טבילעג ריא רעביא עמַאמ ַא יו ,ריא רעביא טרעטיצעג טָאה רע .העש

 "גבעגעגרעביא ןוא טײקמערַאװ טימ ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא טָאה יז .דניק קיד
 ,סָאבעלַאב ןטבילעג ןייז וצ טנוה ַא יװ ,טייק

 -נוי זיא יז .עטיל רעד ןופ טמַאטשעג טָאה ,םיוב הנח ,לדיימ עשידַיי סָאד

 טעברַאעג ָאד ןוא זירַאּפ ןיא ןעמוקעגנָא ,םייה רעמערָא רעד ןופ קעװַא טייהרעג

 ריא טימ ,גָאט ןדעי טימ ןדירפוצ ,קַיור טבעלעג טָאה יז .ןירעצוּפ-ןטיה ַא סלַא

 טָאה םולח ריא ןוא ןבָאה וצ הנותח טמולחעג טָאה יז .שינעמוקסיוא רענעדײשַאב

 םעד טלטרעצעג ךיז ןיא יז טָאה גנַאלנרָאי .ןרעו טכעלקריוורַאפ םייב ןטלַאהעג

 "עג םיא טָאה יז ןוא ,טכיל ןופ טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןַאמ ַא ןעניפעג וצ ,םולח

 רעשידִיי ַא ךיוא ,רעטבילעג ריא ,ןטלַאהעגנָא טשינ סע טָאה רעבָא גנַאל .ןענופ

 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעדכָאנ דלַאב ןפָאלטנַא זיא ,עטיל ןופ ןַאמרעגנוי

 .ץינַאּפש ןייק ןעמוקעגנָא ןוא תונכס עלַא ןסירעגכרוד טָאה רע .ךיירקנַארפ

 ןייז טימ רעכיז ןעװעג זיא רע רעבָא ,טריטסערַא יײצילָאּפ יד םיא טָאה ןטרָאד

 ַא יװ טבעלעג ,ןעלטימ ײלדרעלַא ןדנָאװעגנָא טָאה םיוב הנח ךיוא .ןבעל לסיב

 ךָאנ יז טעװ רשפא לייו ,ןבעל ֹוצ ןסירעג ךיז ןֹוא היח עטגָאיעג ,עטגָאלּפעג

 ,טמולחעג טכענ ןוא געט ליפ ױזַא טָאה יז ןכלעוו ןגעוו ,ןַאמ םעד ןענופעג

 ןופ ,עטנַאקַאבמוא ,ןרעדנַא םעד רענייא עדמערפ ,ןשטנעמ עגנוי סקעז יד

 ןייּפ יד ,לרוג רעד רָאנ סָאװ ,ןכַארּפש ,סרעגייטש ,ןרוטלוק ,רעדנעל ענעדישרַאפ

 ףרָאד ַא ןופ רעייש ַא ןיא טכַאנרַאפ ןבירט ַא םענייא ןיא טכַארבעגפיונוצ ייז טָאה
 טָאה בײהנָא ןיא .ןרעדנַא ןטימ רענייא טנעקַאב ךיז ןבָאה ,ךיירקנַארפ-םורד ןיא
 רעמָאט ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא טַאהעג ארומ ,ןרעדנַא םעד טיורטעג טשינ רענייא

 סקעז יד ןענעז ןעמוקעג .שטייד רעטדילקעגרעביא ןַא ,ןָאיּפש ַא רעד זיא
 סָאװ ,רערעטעלק-גרַאב ַא ,ןַאמ ַא םענייא ןטרַאווצּפָא ידכ ,רעהַא ָאד ןשטנעמ

 רעד וצ גרעב-ןעיינעריּפ יד ןריפרעבירַא ייז טלעג עמוס ַא רַאפ טלָאזעג טָאה
 טשינ ,גָאט ןצנַאג ַא טרַאװעג םיא ףיוא רעייש ןיא ןבָאה ייז .ץענערג רעשינַאּפש

 "עג עלַא ןענעז וצ-טכַאנרַאפ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טרָאװ ַא ןדערסױרַא טלָאװעג
 טעּפש רָאג טשרע .טשינ ךיז טזייוו רעריפ-גרַאב רעד סָאװ ,קיורמוא רעייז ןרָאװ

 ןלַאפעגרעדינַא ,רעייש ןופ ריט רעד וצ טּפעלשעגוצ ךיז ןַאמ ַא טָאה טנוװָא ןיא
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 ןופ טנָאקעג םיוק ןבָאה ןשטנעמ סקעז יד .טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא ,דרע רעד ףיוא

 רעד ףיוא ךיוא ןוא ןסָאשעג םיא ףיוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןגירקסױרַא םיא
 "מוא ןענעז ענעי .ןריפרעבירַא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג עניילק

 ןעגנולעג זיא םיא זיולב ,ןודלעפ ןוא גרעב יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ןעמוקעג

 יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןעגנַאגעגסיױא זיא רע ּוװ ,רעהַא ָאד זיב ןּפעלשרעד וצ ךיז

 יָאה ליפ ױזַא ןעגנאהעגנָא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי עטגאלּפעג סקעז

 7 | ..םיא ןיא ןעגנונעפ

 ןפלָאהעגוצ טָאה סע .טנעקַאב רעטנענ טציא ךיז ןבָאה ןשטנעמ סקעז יד

 רענייא יורטוצ ןעמוקַאב ןבָאה ייז .ןגיוא יד ןיא רעיורט רעד ,ץפיז רעשידִיי רעד

 ביוא .גרעב יד ןיא ןרעדנַאװ ןעֿמַאװצ ךיז ןזָאל וצ ןסָאלשַאב ןוא ןרעדנַא םוצ

 ןסָאלשַאב ןבָאה ייז ,ןילַא ןוט ןזומ סע ייז ןלעװ ,רעזייווגעוו ןייק טשינ ןבָאה ייז

 ,ריפ צלַא ףיוא ןּפעלש ךיז טכַאנײב ןוא ןטלַאּפש-גרעב יד ןיא ןעור וצ גָאטיײב

 | .ןייגרעד ץעגרע ייז ןלעו רשפא ,טָארט ייב טָארט

 ץלַא ךיז טקורעג ןוא טרעדנַאװעג ױזַא ייז ןבָאה טכענ ייווצ ןוא געט ייווצ

 ןבעל סָאד ןעװעטַאר טנָאקעג ןבָאה ייז ּוװ ,ןצענערג עשינַאּפש יד וצ רעטנענ

= 

 גרעב יד ןיא דרע יד .ןעיינש ןלַאפעג ןענעז סע ,סנגער ןעגנאגטג ןענעז סע

 ,טלעק ,רעגנוה ןופ ןטילעג ןבָאה ןשטנעמ סקעז יד .קישטילג .,ךייוו ןעוועג זיא

 -נערטש ַא ךיז ןשיווצ טלעטשעגנייא ןבָאה יז ,ןכָארבעגנייא טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא

 זיּפש ךָאנ םענייא טייצ וצ טייצ ןופ טקישעגסױרַא ,ךַאװ ןטלַאהעג ,ןילּפיצסיד עג

 יז טָאה ןבעל וצ ןליו רעקרַאטש רעד ,גנונעפָאה יד ןוא ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא

 סטָאג ןופ טצישַאב ןרעוו ייז זַא ,ןביילג ןביוהעגנָא ןײלַא ןיוש ןבָאה ייז ,טײלגַאב

 ,ליצ רעייז ןכיירגרעד םולשב ןלעוװ ייז ןוא טנַאה

 א א
8 

 .רעטצניפ ןוא ליטש .טכַאנ ןעװעג זיא סע

 ,לָאט ַא וצ ּפָארַא ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעג רעטציא ןענעז ייז

 זיא סע .טרעהעגפיוא טָאה ןגער רעד -- יולב ףיט ןעוועג זיא למיה רעד

 טרעהעג טשינ טָאה ןעמ .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןרעטש ַא ןוא ןרעטש  ַא ןלַאפעג

 "עג זיא סע .טורעג טָאה ץלַא ,ןפָאלשעג זיא ץלַא .גנוגעװַאב ןייק ,ךרָאש ןייק

 "עג סקעז יד זיולב .גרַאב ןוא ןייטש ,ץנַאלּפ ןוא םיוב ,היח ןוא שטנעמ ןפָאלש

 ןיא טזיּפשעגניײא ןעוועג ןענעז ןקילב ערעייז .ךַאװ ןעוועג ןענעז ןדִַיי עטגָאלּפ

 ןקעמשרעד ייז ןעוו ,תויח ייב יו טּפרַאשרַאפ -- רעהעג סָאד .שינרעטצניפ רעד

 םעד טרעהעג ,רעצרעה ערעייז ןופ ןּפַאלק סָאד טרעהעג ןבָאה ייז .רַאפעג ַא

 ,טולב רעייז ןיא טילגעג ןוא טײלגַאב ייז טָאה גנונעפָאה יד ןוא םעטָא םענעגייא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 טכַאנ רעד ןיא ךיז ןבָאה גרעב יד ןיא ןטלַאּפש ןוא ןעלקניוו ערעדנַא ןיא

 ןגיוא ידכ ,דרע רעד ןיא ךיז ןבָארגעג ,ןדִיי עטגָאלּפעג ךָאנ ןוא ךָאנ טכיילשעג
 ,ןכיירגרעד טשינ ייז לָאז סקיב עטליצעגנָא ןייז ןוא שטייד ןקידנרעיױל םעד ןופ

 ןייטש ַא ףיוא ןטָארטעגּפױרַא קידנרעטעלק טָאה ןדִיי סקעז יד ןופ רעצעמע

 -כרוד ןעוועג זיא דרע יד סָאװ םעד בילוצ ןוטעג לסיירט ַא ךיז טָאה ןייטש רעד

 -לקייק ַא ךיז ןוא ןייטש ןטייוצ ַא טרירעגנָא .ןעיינש ןוא סנגער ןופ טקייוװעג

 .ןטרעפ ַא ,ןטירד ַא -- רעטייווצ רעד .ןוטעג

 -זַארבעג ,רעמַאהעג ,למוט טימ ןעלקייק ןעמונעג ךיז רענייטש ןבָאה דלַאב

 ןוא ןרענוד טכליהעגּפָא טייקליטש רעפיט ,רעביוט רעד ןיא ןטלָאװ סע יװ ,ןעג

 גרעב יד ןיא ךיז טפערט סָאװ ,*שנַאלַאװַאק ןַא ןכָארבעגסיױא טָאה סע .ןרענוד

 סקעז יד ןופ רעצרעה יד ןיא סע טָאה רעטציא .ןעיינש ןוא סנגער ןופ געט ךָאנ

 ייז ןיא זיא טולב סָאד .טיוט ןופ גָאזנָא ןוא ליױרג טימ טכליהעגּפָא ןשטנעמ

 טימ ןרָאװעג טפייטשעג ןענעז רָאה יד ןופ ןעלצרָאװ יד .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ

 ,טלעק רעקיטסָארּפ
 יז רָאנ ןוא -- טעשטּפעשעג םיוב הנה טָאה -- ןריולרַאפ ןענעז רימ ---

 !תונמחר בָאה טָאג -- ןעשטּפעש סָאד טרעהעג טָאה ןיילַא

 יד ךיא קערש יד ןוא רעקיכליה ןרָאװעג זיא רענייטש יד ןופ ןרענוד סָאד

 .רעכעלנייפ ,רעקיליורג ,רעפיט -- ןדִיי ריב יד ןופ רעבייל

 רימ -- ןלױפַאב רעלעה יכדרמ טָאה -- !ןײרַא זדלעפ םעד ןיא קירוצ ---

 דלַאב ןלעװ רענלעז-ךַאװ עשטייד יד .עגר עקיצנייא ןייק ןרילרַאפ טשינ ןרָאט

 !טנגעג עצנַאג יד ןרעטשינכרוד
 טרעבָאר טָאה -- "?שנַאלַאװַא; ןַא זיא סע זַא ,ןעניימ רשפא ולעוו ייז ---

 רימ .גנַאל וצ ןעמענ טעװ סע .ןייגקירוצ טשינ ןענָאק רימ -- טגָאזעג רעדעפ
 ,לָאט ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז רימָאל .ןהעש עכעלטע ןכָארקעג ןיוש ךָאד ןענעז

 רעלדַא ןָאמָאלָאס טָאה -- !לָאט ןיא ּפָארַא טשינ !לָאט ןיא טשינ ,ןיינ ---

 ןופ ןוא רעניטש יד ןופ ןעמוקמוא רימ ןענָאק טרָאד -- טדערעג קיטסַאה

 | | ,ןליוק עשטייד

 !ןייגקירוצ -- טמורבעג רעלעה ףלָאװ טָאה --- !ןייגקירוצ ---

 רענייצ עקידנצירק טימ ןליױפַאב יכדרמ טָאה -- !זדלעפ םוצ קירוצ ---
 | !קירוצ ייג ךיא --

 ןופ ןלַאפ סָאד .טלקַאװעג ְךיִי הנח ןוא טרעבָאר ןבָאה ייווצ ןוא טונימ ַא

 ןטלַאהעגנָא ץלַא טָאה ןזדלעפ רעקיטש ןוא רענייטש יד

 טמערַאברעד -- טמורבעג ףלָאװ טָאה -- !טייצ ןייק טשינ טרילרַאפ ---

 !ןרוּפש ערעזדנוא ףיוא ןעמוק ןלעװ ןשטייד יד ! ךייא

 יןעירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה דלַאב .תועט ןייק טכַאמעג טשינ טָאה רע

 . ,רענייטש יד ןופ ןרענוד ןוא ןכליה סָאד טבױטרַאפ ןבָאה סָאוװ
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 לטיּפַאק רעטנעצ

 שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ףמַאק

 "עה קרַאמ טנכייצרַאפ טָאה לעדנַאמ רָאטקיװ רעטקָאד רע
 ,ןעגנובעלרעביא סרעל

 ,ךיז ןופ טלײצרעדסױרַא רעלעה קרַאמ טָאה ץלַא טשינ

 ןופ סעּפע .דייר ןוא ןעקנַאדעג ןופ יודיוו ַא ןעוועג זיא סע

 .ןענעכייצרַאפ וצ רעטקָאד םעד ןעגנולעג זיא םעד

 קרַאמ ,ליטש ןעוועג זיא רעמיצ-סגנוכוזרעטנוא םעניא

 -קירוצ ןטלָאװ ייז יו דייר ענייז טרעהעג טָאה רעלעה

 טלָאװ לַאװק ַא יו ןעוועג זיא סע .ָאכע ןַא ךריד ןעמוקעג

 -עג ,ןעגנובעלרעביא ,דייר ,רעדליב סױרַא ןציילפ סע ןוא טנפעעג םיא ןיא ךיז

 ןוא עשיטַאמַארד ,עקירעיױרט ןוא פעקידיירפ ,עליטש ןוא עמַאזיורג ,ןשינעעש
 | .עטושּפ

 -ןפיולנָא יד ןעמיוצ ,ןעורּפָא ךיז עלייוו ַא ןסייהעג םיא טָאה רעטקָאד רעד

 רע .ןעמיוצ טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רעלעה קרַאמ רעבָא ,רעדליב עקיד

 ץלַא עקַאט זיא רשפא ,ןצרַאה ןופ ןדערוצּפָארַא ךיז ךיורבעג ַא טליפעג ןיוש טָאה

 .ןרעװ טרעלקעגפיוא ןָאק ןוא ףרַאד סָאװ ,שינעטער ַא יו רעמ טשינ

 ;טלייצרעד רעטייוו ןוא גנוקרעמַאב סרעטקָאד םוצ טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה רע

 ,.טכַאנ רערעטצניפ רענעי ןיא

 קירוצ ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז טָאה ןשטנעמ עּפורג עניילק יד רעדייא ךָאנ
 ןיפ טײקליטש-גרַאב עמַאזיורג יד ןסירעצ ,טפול יד ןטלָאּפשעג ןעיירשעג ןבָאה

 ;טכַאנ רעד

 !טלַאה !סעדנַאב עטכולפרַאפ !טלַאה ---

 סָאד .גרַאב ןופ גנונעפע ןַא ןיא לַאפ-רעסַאװ ַא ןענורעג זיא ייז רעביא

 זיא ּפָאק סמיוב הנח .שיור םענרעבליז ןוא גנַאזעג טימ טלזירעג טָאה רעסַאװ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 .לָאט םִוצ טּפעלשעגּפָארַא יז טָאה רעסַאװ סָאד .גנוליוהסיוא רעד ןיא ןלַאפעג

  טָאה רעלעה ףלָאװ .ּפָארַא טייקכייו רעקיּפעלק רעד ןיא טשטילגעג ךיז טָאה יז

 .ּפָארַא ךיז טשטילג הנח יװ טקרעמַאב קילב ןפרַאש ןייז טימ רעטצניפ רעד ןיא

 -נָא טוװרּפעג ןוא טָארט א ךָאנ ,קירוצ ףיוא טָארט ַא טכַאמעג לענש טָאה רע

 ןעוועג ךיוא זיא רע ,רָאה עריא טכיירגרעד ןבָאה רעגניפ ענייז ,ּפָאק ריא ןּפָאכ

 רעפיט ןטכָאלפעגנירַא רעגניפ יד טָאה רע .ןרעו וצ טּפעלשעגּפָארַא רַאפעג ןיא
 .רָאה עסַאנ יד ןופ טייקטכידעג רעד ןיא

 "עג טרעהעג ךיז ןבָאה רעדיוו ,קירוצ ףיוא טקורעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד

 :טייקפיט יד ןוא טכַאנ רעד ןופ טייקפיט יד .ןסקָא ןופ ןעשטיר סָאד יװ ,ןעיירש

 יד ףיוא ןסייר סָאװ ןצילב יװ ,ןסירעגפיוא ןרָאװעג זיא שינעגייווש-גרעב ןופ
 ,למיה ןופ טייקיולב

 !ןעדוי עטכולפרַאפ !ררררעטעװ-ררענָאד !טלַאה --

 ןוא ןדנוצעג ךיז ןבָאה ךעלרעייפ .ןסקיב ןופ ןסָאש טכליהעגּפָא ןבָאה סע

 -עג ןבָאה ןסקיב-ןישַאמ .םירעוו-:לג יװ ,שינרעטצניפ עטכידעג יד ןסירעגפיוא
 | ,ליצ ַא ןָא ןיירַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןטינש

 ץכערק ַא טָאה יז .םערָא ןטכער סהנח ןיא ןטינשעגנייא ךיז טָאה ליוק ַא

 : ןוטעג
 ! ברַאטש ךיא ,עמַאמ ---

 -ָאר .רעּפרעק םעד ךיז וצ טּפעלשעג ןוא רָאה עריא ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ

 .תוחוכ עטצעל ערעייז טגנערטשעגנָא ןבָאה רעלדַא ןָאמָאלָאס זוא רעדעפ טרעב

 ךופ ןלייט טּפַאכעגנָא ,ּפָארַא טשטילגעג ךיז ייז ןבָאה ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא

 רעגניז לגייפ ערַאד יד ןוא רעלעה יכדרמ .ףױרַא טּפעלשעג ןוא רעּפרעק סהנח

 טּפעלשעג ןבָאה רענעמ יירד יד .זדלעפ ןופ טלַאּפש םעניא ןעוועג ןיוש ןענעז

 .םעד טכיירגרעד ייז ןבָאה תויח עקיסיפ-ריפ ןיפ ןעגנוגעװַאב טימ ,רעּפרעק םעד

 | | י- | ,זדלעפ ןופ טלַאּפש

 ,ןטייז עלַא ןיא ןגיולפעג ןענעז ןליוק .טרעהעגפיוא טשינ טָאה יירעסיש יד = |
 רענייטש יד ןופ ןעלקייק סָאד ,דרע ןיא ,זדלעפ ןיא ,ןייטש ןיא ךיז ןגָאלשעגנָא

 | | ,טרעהעגפיוא ךעלעמַאּפ טָאה

 רעפיט .טלַאּפש-ןזדלעפ םעד ןיא ןהנח טּפעלשעגנײרַא ןבָאה רענעמ יירד יד =
 0 ,גנוצישַאב רענרענייטש רעטכייפ רעד ןיא רעפיט ןוא

 ןעוועג יוװ זיא ,ןרָאי ןענָאילימ רעכיז ןגעלעג ָאד ןיוש זיא סָאװ ,זדלעפ רעד |
 י . .גנוצישַאב יז ןבעגעג ,ןשטנעמ עגנוי סקעז עטגָאלּפעג יד רַאפ טיירגעגנָא

 יד טימ .דמעה ןייז ןסירעצ טָאה ףלָאװ .טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא הנח

 יד ןדנוברַאפ טסעפ טָאה רע .טולב ןופ ןסילפ סָאד טּפַאטרעד רע טָאה רעגניפ

 ןבָאה רענעמ עלַא .טייקטכייפ-דרע רעד ףױא לדיימ סָאד טגײלעגקעװַא ,דנּוװ
 'רעסַאװ לסיב ַא ןבעגעג ריא טָאה ףלָאװ .טקעדעגוצ יז ןוא ךעלקער יד ןוטעגסיוא

 ..רעמָאיעג ןליטש ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ןוא טצכערקעג טָאה יז .שַאלפ-דלעפ ןייז ןופ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טשינ ןבָאה ןטסָאּפ-ךַאװ ןשטייד םעד ןופ ןדלַאװעג יד ןוא יירעסיש סָאד

 : | ,טרעהעגפיוא

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 -- ןטסָאּפ ךַאװ ןשטייד ַא ןופ טנעֶאנ ןעוועג ,סיוא טזייוו ,ןענעז רימ ---

 זַא ,ןביולג ןלעװ ייז זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא סע -- טגָאזעג רעלעה יכדרמ טָאה

 ןענַאד ןופ קעװַא ייז ןלעו ,רענייטש ןופ ןלַאפ רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא סע

 ןרעטשינ ןלעװ ייז ןטערטּפָא טשינ ןלעוו ייז זַא ,ךעלגעמ ךיוא רעבָא זיא סע
 | .ןשטנעמ ןעניפעג וצ

 טָאה -- ןגָאט ןבײהנָא טעו םורָא העש ייווצ ַא ןיא סָאװ טוג זיא סע --
 ןייגקעװַא ןוא ןרעוו דימ ייֵז ןלשוו --- ןײלַא ךיז וצ יו רעדעפ טרעבַאר טדערעג

 -- שינרעטיב טימ טגָאזעג רעלדַא ןָאמָאלָאס טָאה -- ןשטייד יד טשינ --

 ײז ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז ץעגרע ָאד זַא ,ןקיטכעדרַאפ ייז .טוג וצ ייז ןעק ךיא

 .ןעניפעג ןלעװ ייז זיב ןטערטּפָא טשינ ןענַאד ןופ ןלעװ

 טָאה יז .םיוב הנח ,לדיימ רעטעדנּוװרַאפ רעד ןבענ ןסעזעג זיא רעגניז לגייפ

 / .ץכעליוושעג ַא ןפָאלעגפיוא שיילפ סָאד זיא דנווװו רעד םורַא .רעביפ ןופ טילגעג

 ,העש עבלַאה ַא ןצפופ ,ןעצ ,טונימ ףניפ רעבירַא זיא סע

 .טמעטָאעגּפָא רעיירפ ןבָאה זדלעפ םעניא עלַא

 טרעבָאר טָאה -- ןרעװ דימ ןלעװו רעדרעמ יד זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא --

 .קעװַא ןענעז ייז --- טגָאזעג

 טלקָאשעג ּפָאק ןטימ טָאה רע .טמורבעג סעּפע טָאה רעלדַא ןָאמָאלָאס
 : .ןייג ףיוא

 -זָאנ ענייז .זדלעפ ןופ גנַאגסיוא םייב טרַאה ןגעלעג זיא רעלעה ףלָאװ

 ןוא ןרָאצ ,רעייפ טימ טנערבעג ןבָאה ןגיוא ענייז .טמעטָאעג רעווש ןבָאה רעכעל

 טכַאנ רענעי ןיא טָאה רע ןעו ,טנערבעג ןגיוא ענייז לָאמַא ןבָאה ױזַא ,רעיורט

 -צניפ רעד ןיא טציא טָאה רע ,לטעטש ןייז ןיא רעקנעש םעד קילקעיּפ טעגרהעצ

 ןפיוא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןייּפ ןוא םירוסי יד ןעז טנָאקעג טשינ רעט

 .םירוסי עריא טליפעג טָאה רע רעבָא ,םיוב הנה רעניילק רעד ןופ םינּפ

 .טנעקַאב ריא טימ ךיז טָאה רע טניז ןגָארקעג ביל לדיימ סָאד טָאה רע

 .רעקידנגייווש ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא רע .טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע

 זיא יז .ךיז ןיא ףיט ןבָארגַאב ןפָארטעג םיא טימ טָאה סע סָאװ ץלַא טָאה רע

 ,ןגיוא עיולב טימ ,טלַאטשעג עכעלבייוו עלופ ַא ,עקידנצייר ַא ,ענייש ַא ןעוועג

 .טסיירטעג ןוא טלכיימשעג ,טנָאמעג ,ריד ןיא ןיײרַא ףיט ױזַא טקוקעג ןבָאה סָאװ

 טימַאב ךיז טָאה רע .טרָאװ ןייק טגָאזעג טשינ םעד ןגעװ ריא טָאה רע

 היח ַא יו .טָארט ריא טיהעג רעטצניפ רעד ןיא .ןפלעה וצ ריא טייצ עצנַאג יז |

 -מוא רעד םורַא טיירדעג ךיז רע טָאה ױזַא ,עטסטנעָאנ עריא ןצישַאב ליוו סָאוװ
 ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה עכלעוו ,לדיימ רעשידִיי רענייש רעטנַאקַאב

 ,ןטבילעג ריא ןכוז געוו-םירוסי
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 -עגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ .ריא ןופ טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז טָאה ףלָאװ

 רעטרעוו עליטש רַאּפ ַא ןעמוקַאב קירוצ ןוא ריא וצ רעטרעוו רָאּפ ַא טעשטּפעש

 יהעש יד ןיא זיא ףלָאװ ,טײקרַאבקנַאד ןוא טפַאשטניירפ ,גרָאז טימ עטּפַאזעגנָא

 ַאזַא סעּפע טימ טרעטַאלּפעג םיא ןיא ןוא םיא םורַא טָאה סע .ךעלקילג ןעוועג

 ןצנַאגניא ןליהנייא םיא טעװ סָאװ ,דיירפ עטייוו

 לטעטש ןייז ןיא טָאה רע .רָאי קיצנַאװצ ןופ רעטלע םעניא ןעוועג זיא רע

 -רַאפ ןעוועג לָאמעלַא .גָאט ןקידיירפ ןקירעביא ןייק ןופ טסּוװעג טשינ וװוָאנילַאמ

 ןופ סױרַא זיא רע ןעוו .ןגרָאז טימ ,קנעש רעד טימ ,ןטַאט ןקנַארק ןטימ ןעמונ

 יד טסוװעג רע טָאה ,תווצמ טימ ,הרות טימ טּפַאזעגנָא ,דָיי רענלָאּפ ַא ,רדח

 ױזַא יו ,ןטגּפָא יז ןָאק ןעמ ױזַא יוװ ,בייוו ַא ןייז שדקמ ףרַאד ןעמ ױזַא יו םיניד

 ייװצ ןעוו ןעלדנַאה ףרַאד ןעמ יױזַא יװ ,חסּפ ןברק ןטימ גהונ ךיז זיא ןעמ

 טגָאז רעטייווצ רעד ןוא ?ןיימ זיא רע, :טגָאז רענייא ןוא תילט ַא ןטלַאה ןשטנעמ

 תופסות ,י"שר ןוא שמוח טנעקעג טָאה רע !הקולחי ;ןיד רעד זיא ,עבלעז סָאד

 -עג ןוא טנעקעג ךיוא טָאה ױזַא ,ן"'ר ןטימ םירדנ ןענרעל טנעקעג וליפַא ןוא

 רעד .רדח ןופ סױרַא זיא רע ןעוו ,יכדרמ ,רעדורב רערעטלע רעד ץלַא טסּוװ

 ,רעדניק ענייז ןופ תחנ ןכָאה טלָאװעג טָאה ,רעקנעש רעד בייל-בקעי ,עטַאט

 עשיריבג טימ טכַאמעג הנותח ייז םעדכָאנ ןוא תובישי ןיא ןקיש ייז טלָאװעג

 ױאג ןסיורג בעד ןופ ןקימַאטשּפָא ןַא דַיי ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ױזַא .רעטכעט

 ,רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי בר

 יו .ענבָארדָאּפ טנכערעגסיוא טַאהעג ץלַא טָאה ,בייל-בקעי ,עטַאט רעד

 עזָאלפָאלש יד ןיא טָאה רע .טייל וצ יא ןוא טָאג וצ יא ןייז ןלָאז ןעגנוי יד ױזַא

 ַא ןבעגעגּפָא לָאמעלַא ,רעצכעטכַארט טימ ןעמונרַאפ זיא ּפָאק רעד ןעוו ,טכענ

 טשינ םיא לָאז רע ,זיולב ןטעבעג ןוא םיא וצ טוט רע סָאװ ,םעד רַאפ טָאג קנַאד

 ןופ געוו ןיא רעדניק יד ןעיצרעד ןפלעה זיולב םיא לָאז רע ,הלילח ןעמעשרַאפ

 ,טייקיטרעפ-טכערעג ןופ ,הרות

 טיירגעג ןיוש ךיז טָאה רעקנעש בייל-בקעי .רדח סָאד טקידנעעג טָאה ףלָאװ

 ,גייווצ ַא ןסקַאװסױרַא םיא ןופ טעװ רשפא ןוא ןיײרַא הבישי ַא ןיא ןקיש וצ םיא

 םעד טימ טהנעטעגנייא דניירפ-עטוג ןבָאה .םיוב-סוחי םעד ןענײשַאב לָאז סָאװ

 רעד יו גנוי ןטנוזעג ַאזַא רע טמענ ביוא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא ןוא רעקנעש

 ,רע יװ ןכילגעג זיא ,ןירַא הבישי רעד ןיא קעװַא םיא טקיש ןוא זיא ףלָאװ

 ןפרָאװעג ךיז ןוא ןייטש ןרעוװש ַא ןָאטעגנָא ןילַא ךיז ףיוא טלָאװ ,בייל-בקעי

 | ,ןיירַא ךייט ןיא

 םעד ןגײלפױרַא ןָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא גנוי ַא טמענ ןעמ ? טסייה סָאוװ --

 ןוא ןעצ ערעדנַא רַאפ ןעװערָאה ןָאק סָאװ גנוי ַא ,זיוה ןופ לוע ןרעווש ןצנַאג

 -למיה ךָאד זיא סע !הרות ןענרעל דמערפ רעד ןיא קעװַא םיא טקיש ןעמ

 ?טנעה ענעגייא יד טימ ךַאז ַאזַא סָאד טוט רעוװ !יירשעג

 טימעג רעטיב ַא טימ טָאה רע ןוא טדערעגרעביא ןבייל-בקטי טָאה ןעמ
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 טשרמולכמ בייהנָא ןיא ,קנעש רעד ןיא ןירַא זיא ףלָאװ ןיא ןײטשַאב טזומעג

 .ץבעזייל ןַארַאפ זיא סע ןעוו ,ןפלעהוצ לסיבַא ,גָאט ןיא זיולב העש ןייא ףיוא

 ףיוא םעדכָאנ ,גָאט ַא העש עכעלטע ףיוא טביולרעד ןיוש ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ

 ףעטעברַא ןצנַאג ןרַאפ טכַאמעג םיא ןעמ טָאה ,םעדכָאנ ןוא געט-דירי ענעצנַאג

 | .קנעש ןיא רעעזפיוא ןוא

 ַא ןיא ןקוקוצניירַא טייצ ןייק טַאהעג טשינ .ןעמונרַאפ ןעוועג זיא גנוי רעד

 טשינ ,טבילרַאפ טשינ םענייק ןיא ךיז טָאה רע .לדיימ ַא טימ ןריצַאּפש וצ ,לכיב

 זילב רָאנ ןעיורפ ןיא ךיז ןבילרַאפ וצ טפַאשקנעב ערעדנוזַאב ןייק טליפעג

 ןייז ןיפ ,טנגוי ןייז ןופ ,טײקרַאטש ןייז ןופ יירשעג סָאד ,טולב ןופ ףור רעד

 זיא סע .שינעסיירפיוא טימ ןעִיושעגסױרַא םיא ןופ טָאה ,זיורבפיוא ןכעלנעמ

 רעד ןוא סעקלעב ןוא סעפולס טימ ךייט ַא טרַאּפשרַאפ ןעמ יו ,םיא טימ ןעוועג
 ,שינעציײלפרַאפ ַא טמוק סע ןוא ףיוא גָאט םענייש ַא ןיא טסייר ךייט

 ךיז רע טָאה עיגלעב יא ןעעווג זיא ףלָאװ סָאװ םישדח עכעלטע יד ןיא

 טָאה רע .טלעו רעסיורג רעד ןופ טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ליפיוו טּפַאזעגניײא

 טָאה רע .סרעטַאעט ןיא ,ןבולק-ץנַאט ןיא ןעגנַאגעג ,ךעלדיימ טימ טנעקַאב ךיז

 .ךיז ןיא ןעמענניירַא טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא טנָאקעג רָאנ טָאה רע ליפיוו ןסָאנעג

 טדיינש רעסעמ ַא ןופ ףרַאש יד יװ -- ןטינשעגרעביא ץלַא טָאה המחלמ יד

 שטָאכ ,ןעמַאוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעדירב עדייב .דיירפ ןוא ןבעל רעביא

 ןַא לרוג רעד ןוא ערעדנַא ןליצ ערעייז ,ערעדנַא ןעוועג ןענעז ןגעוו ערעייז

 .רעטנכיײצעגנָא

 "ַאב יכדרמ ךיז טָאה ךיירקנַארפ ןייק ןפָאלעג ןענעז ייז ןעוו געט יד ןיא

 ענייז ףיוא טנגעגַאב ץעגרע טָאה רע ןכלעװ דיי ַא ,ןַאמ ַא םענייא טימ טנעק

 -עגסיוא עגנַאל-ןרָאי טָאה רע .רעדנזיר ַא ןעוועג זיא דַיי רעד .ןגעוו-רעדנַאוװ

 טָאה דיי רעקיזָאד רעד ןוא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא דנַאל סָאד ןטסָאמ

 -רעד לָאמַא ךיז ןלעו ףלָאװ ןוא רע ביוא ,סערדַא ןַא ןבעגעגרעביא ןיכדרמ

 ,רעזייווגעוו ַא ןפרַאד ןלעװ ןוא ץענערג רעשינַאּפש-שיזױצנַארפ רעד וצ ןגָאלש

 ןבָאה םיא וצ ןענָאק ייז .םולשב ןריפרעבירַא ןַאמ רעד ייז טעװ ,רעריפ-גרַאב ַא

 ,יורטוצ ןטסלופ םעד

 עשינַאּפש יד וצ געוװו ןפיוא טזָאלעג רעבירעד ךיז ןבָאה רעדירב עדייב

 "נָא ןוא גרעב יד ןענַאּפשרעבירַא טלָאזעג ייז ןבָאה סיוא טרָאד ןופ .ןצענערג
 םעד ןפערטנָא ןוא טָאטש רענעי וצ ךיז ןגָאלשרעד רעדָא ,עינַאּפש ןייק ןעמוק

 .עינַאּפש ןייק ץענערג יד ןריפרעבירַא ייז טעו רע ןוא רעריפ-גרַאב

 ,טנגוי טילגעג טָאה ןדייב ןיא .גנונעפָאה טימ לופ ןעוועג ןענעז עדייב

 סָאװ ,טעמרַאּפ לקיטש סָאד טיהעגּפָא טָאה ףלָאװ .ןליוו-סנבעל רעקרַאטש, דיירפ

 עדייב .ןטלַאהעג סע רע טָאה בייל ןפיוא .ןבעגעגרעביא םיא טָאה עטַאט רעד

 ןשטייד יד ןופ סעּפַאל יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןלעוו ייז זַאי רעכיז ןעוועג ןענעי

 ,ןבעל יינ ַא ןבייהנָא ,ןײרַא דנַאל ַא ןיא ץעגרע ןעמוקנָא םולשב ןלעװ ןוא
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 ,רערעדנַאװ עשידִיי ריפ עקירעביא יד טימ טנעקַאב ךיז עדייב ןבָאה ייז

 סָאװ ,םיוב הנח לדיימ רעד ןיא טבילרַאפ ךיז טײקמַאזנייא ןייז ןיא טָאה ףלָאוװ

 רעד וצ טעילוטעג ךיז רעטציא ןוא טלעו רעד ףיוא ןיײילַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא

 | ,ןןשטנעמ עדמערפ יד ןופ טפַאשטניירפ

 "ביילרַאפ ןוא ריא ןפלָאהעג ,ןטָארטעגּפָא טשינ ריא ןופ ןיוש טָאה ףלָאװ

 עריא ןרעה טנָאקעג טשינ טָאה רע .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ריא טרעט

 טקורעגוצ רעבירעד ךיז טָאה רע .םירוסי ןופ ןעיוא עטקיטשרַאפ עריא ,ןצכערק

 ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ױזַא יװ ןַאלּפ ַא טכַארטרַאפ ןוא זדלעפ ןופ גנַאגסױרַא םוצ

 ּפָארַא ךיז רע טעװ ,גָאט ףיוא ןעיורג רָאנ טעװ סע יװ ױזַא ,ןײלַא רענייא ןענַאד

 "נַא רעד ףיוא ןעּפַארדרעבירַא ךיז רע טעװ ,סיוא טרָאד ןופ לָאט ַא ןיא ןזָאל
 "קָאד ַא ךיז טימ רֶעהַא ןּפעלש רשפא ןוא לטעטש ַא ןיא ןעמוקנָא ,טייז רערעד

 | / ןבעל סהנח ןעװעטַאר ןוא ,ןכַאז-קייטּפַא רעדָא ,רעט

 -מוא ןייז טעו סע .רעדליוו ַא זיא ןַאלּפ רעד זַא ,טסוװעג טוג טָאה רע

 רעזיולב רעד זיא דליו רעמ ךָאנ ןוא ןענַאד ןופ ןגירקוצסורַא ךיז ךעלגעמ

 סָאד רע טעװ ױזַא יו .,רעטקָאד ןשיזיוצנַארפ ַא רעהַא ןעגנערב ןופ קנַאדעג
 ? ןכַאמ

 ןבָארגעג ךיז טָאה ורמוא עטסיוװ ַא .ןעורנייא טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע

 ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע .טריטלָאװער טָאה םיא ןיא ץלַא ,בייל ןייז ןיא

 טגיל רע סָאװ סָאד ןגָארטרַאפ טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ארומ ןייק ,תונדחּפ ןייק

 "וצסורַא ארומ טָאה ןוא םערָאװ רעקידנכירק ַא יו ,זדלעפ ַא ןופ טלַאּפש ַא ןיא

 ענייז עלַא ןוא םיא ןיא טכָאקעג טָאה טולב סָאד .ןענַאד ןופ ּפָאק םעד ןקעטש
 טשינ :ערעדנַא יד ,ןהנח ןעװעטַאר !ןענַאד ןופ סױרַא ןסירעג ךיז ןבָאה רעדילג

 ףרַאד סָאװ ,לָאמ קיצנייא ןייא רָאנ ךָאד טבעל ןעמ .םינדחּפ עטסיוװ יוו ןגיל

 ?ןטלַאהַאב ךיז ןעמ

 א

 ןעמ טָאה זדלעפ םעניא .גרעב יד ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש עטסיוװ ַא

 טרעטָאלפ סָאװ טיוט רעד ןוא רעקנַארק רעד ןופ ןצכערק סָאד טרעהעג זיולב
 | ,ריא רעביא לגילפ ענעעזעגמוא טימ

 יד רעביא ןגָארטעגיײברַאפ ץילב ַא יו טכיל עקרַאטש ַא ךיז טָאה םיצולּפ

 ליוהסיוא םעד ןיא ץילב ןקידלָאג ןקידנדנעלב ַא טימ ןגָאלשעגּפָא ןוא ,גרעב

 ןסָאגעגּפָא ןענעז ןשטנעמ ענעקָארשרעד יד ןופ רעמינּפ יד .זדלעפ םעד ןופ
 ,טכיל ןשיטסַאטנַאפ ַא טימ ןרָאװעג

 ףָאה ךיא -- ןפורעגסיוא רעלדַא ןָאמָאלָאס טָאה -- !רָאטקעשזָארּפ ַא --
 | ,טכיל ןצונַאב ןלעװ ייז זַא, ןענַאטשרַאפ

 ,טרָאד ןוא ָאד .גרעב יד רעביא ןוטעג-ץיילפ ַא טָאה טייקיטכיל עקרַאטש ַא

 ,סירּפָא ןַא ,זדלעפ ַא ,גרַאב קיטש ַא טרירַאב טכיל סָאד טָאה ,טייוו ןליימ ףיוא
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 םידש-ןזיר זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .,ןעגנורּפשעגּפָא ןוא לָאט ַא ,טנורגּפָא ןַא

 הנותח ַא ןעװַארּפ ןוא ןעלגילפ-טכיל עקידלָאג טימ גרעב יד רעביא ןצנַאט

 ,תוּפוח עקידנרעקַאלפ-קידלָאג עקידנעילפ רעטנוא

 ,גרעב יד ןרעטשינ ייז --- טעשטּפעשעג רעלעה יכדרמ טָאה --- טכעלש --

 !ןעװעטַאר זדנוא ןָאק סנ ַא רָאנ

 ןײלַא ךיז וצ טדערעג רעלעה ףלָאװ טָאה -- ?ןהנח טימ ןעמ טוט סָאװ --

 ריא רעה ךיא .רעטקָאד ַא ןבָאה זומ ןעמ -- זדלעפ ןיא עקירעביא יד וצ ןוא

 ,ןייגסיוא טעוװ יז .ןענייוו ןוא ןצכערק

 יד ןכָארבעג ךיֹז לגייפ עניילק יד טָאה -- ךיז טקרַאטש רעביפ רעד ---

 .רעייפ שילעה ַא יו טנערב יז -- טנעה

 ַא ןרעו וצ רָאי ןייא ךָאנ רימ טלעפ סע .ןיצידעמ ךָאד רידוטש ךיא --

 -כיל ןרעװ טעוװ סע יוװ ױזַא -- טגָאזעג טרעבָאר טָאה -- רעטקַאד רעטקידנעעג

 ,םערָא ריא ןופ ליוק יד ןעמענסיורַא ךיא לעװ קיט

 דיירפ סיורג טימ ןעגנורּפשעגפיוא ףלָאװ זיא --- ? ןלזג ,וטסגייווש סָאװ ---

 ?ןעמ טגייוושרַאפ ךַאז ַאזַא -- םערָא םייב ןטרעבָאר טּפַאכעגנָא ןוא

 ןוטעג-ךַאמ ַא טרעבָאר טָאה --- ךיז ןגעוו ןדער טלָאװעג טשינ בָאה ךיא --

 ,לָאהָאקלַא ןוא רעסַאװ ןפרַאד לע ְךיַא -- טנַאה רעד טימ

 ןיימ ןופ ןיב ךיא --טגָאזעג ףלָאװ טָאה-- ןפנָארב לסיבַא בָאה ךיא ---

 -סױרַא טשינ לָאמנייק ךיז טעװ רעקנעש רעטינעג ַא זוא רעקנעש ַא עיסעּפָארּפ

 ,ןשַאלפ-דלעפ יד ןיא ךָאנ ךיוא רימ ןבָאה רעסַאװ ,הקשמ לשעלפ ַא ןָא ןזָאל

 ,גָאט ףיוא ןעיורג ןבייהנָא רָאנ לָאז

 -עג רעלדַא טָאה-- ןרעװו קיטכיל טעו סע זיב ןבעל ןלעװ רימ ביוא --

 שטייד ןייא שטָאכ ןָאק ךיא ןעוו .סעיטסעב יד ,ןכוזפיוא זדנוא ןלעוו ייז ---טדער

 ,לגרָאג םעד ןסייבנייא

 ןסירעגפיוא ,ןלָאט ןוא גרעב יד רעביא טצנַאטעג טָאה רָאטקעשזָארּפ רעד

 .סנבעל עטכַאמשרַאפ ןיא קערש יד ןסירעגפיוא ,טכַאנ רעקיטש

 -טע ןעמוקַאבסױרַא שַאט ןופ טָאה רע .סלוּפ סהנח ןטלַאהעג טָאה טרעבָאר

 .רעסַאװ לסיב ַא טימ ןבעגעגנייא ריא ןוא ןטעלבַאט ןיריּפסַא עכעל

 םייב ןטלַאהעג טָאה טכַאנ יד .רעגיײזַא ףניפ ךָאנ ןעוװעג ןיוש זיא סע

 יד ,גָאט רעינ ַא ןכערבפיוא טפרַאדעג טָאה םורַא העש ייווצ ןיא .ןענירסיוא

 -טסגנַא ןוא עירעטסימ ,גנונַאּפש ךיז ןיא טַאהעג טָאה טכַאנ רעד ןופ העש ייווצ

 .שינערָאװ עכעל

 ןיא ןטייז עלַא ןופ טרעטשינעג ןוא טכוזעג טָאה רָאטקעשזַארּפ רעקיזיר רעד

 'עג ךיז ןבָאה רעטכיל יד .רעכעל ןוא ןסירּפָא ,ןטלַאּפש עלא ןיא ,גרעב יד

 ,טנורגּפָא םוצ זיב ץיּפש-גרַאב ןטסכעה םעד ןופ ,דרע רעד וצ למיה ןופ טיירּפש

 יד ּוװ ,דלעפ םעד ןיא טצילבעגנײרַא טכיל קיטש ַא טָאה סענר עכעלטע עדעי

 | ,קערש רעטעײטרַאפ ןיא ןגעלעג ןענעז ןשטנעמ סקעז
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 ןטלַאהעגניא ןבָאה ןשטנעמ יד .ןרָאװעג רעטצניפ רעדיו זיא םעדכָאנ
 . ,סמעטָא ערעייז

 -- .טגָאזעג רעדעפ טרעבָאר טָאה -- ןכוז טשינ רעמ ייז ןלעוו טציא ---

 ,רענייטש יד ןופ *שנַאלַאװַא; ןַא ןעוועג זיולב זיא סע זַא ,ןעעז יז

 ןגָאלשעגנָא רעדיו רעלדַא טָאה -- !דניירפ ןיימ ,תועט ַא טכַאמ ריא ---

 ןוּורּפסיוא ךָאנ ןלעוװ ייז .ןשטייד יד טשינ טנעק ריא -- .ןָאט ןשיטסימיסעּפ ַא

 א זיולב ָאד ןענעז ייז ,קינכעט רעייז רָאנ טעז ,ןשטנעמ ןעניפעג וצ לטימ ןדעי

 "ךַאװ רעייז טימ שינָאפעלעט ךיז ןקידנעטשרַאפ ייז ןוא רענלעז יירד רעדָא ייווצ

 ?ןטערטּפָא ייז ןלעוו .ףרַאד ןעמ יו טעבּדַא רָאטקעשזָארּפ רעד ןוא ריטרַאוװק

 ןעװעג םיכסמ רעלעה יכדרמ טָאה -- !טכערעג זיא רע ---

 טָאה רע .טנייועג טָאה םיא ןיא ץלַא ,ןײלַא ךיז ןיא טמוטשעג טָאה ףלָאװ

 סע רָאנ יװ זַא ,רעכיז ןעוועג טעמכ ןיוש זיא רע .השעמ ַא ןוטוצּפָא ןסירעג ךיז

 ,ןיירַא לטעטש ַא ןיא ןזָאל ךיז ןײלַא רע טעװ ,גָאט רעד ןכערבפיוא טעװ

 ןפיוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןסַאּפ עיורג .טכַאנ יד ןענורעגסיוא זיא ךעלעמַאּפ

 .דלעפ ןופ ליוהסיוא םעניא ןעגנורדעגניירַא זיא טייקיורג ַא .למיה ןופ דנַאר

 .רעביא םיא טָאה ףלָאװ .רעקנַארק רעד ייב ןסעזעג זיא רעדעפ טרעבָאר

 טימ ןשַאװעג ,דנּוװ יד ןדנובעגפיוא טָאה טרעבָאר .ידנערב לשעלפ ַא ןבעגעג

 ַא סע טפרַאשעג ,רעסעמ ןייז שַאט ןופ ןעמונעגסױרַא רע טָאה םעדכָאנ ,רעסַאוװ

 רעד טימ רעסעמ סָאד ןשַאװעגניא טָאה רע .זדלעפ ןופ ןייטש םעניא עלייוו

 ךיז ,טצכערקעג טָאה לדיימ סָאד .םערָא סהנח ןרירעּפָא ןעמונעג ןוא ידנערב

 -עגנָא םעניא ןטינשעג טָאה טרעבָאר ,ּפָאק ריא ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ .ןפרָאװעג

 : ,ליוק יד ןעמוקַאבסױרַא רע טָאה טונימ עכעלטע ןיא .שיילפ םענעלָאװש

 רָאנ טעװ סע ביוא --טגָאזעג ליטש רע טָאה-- טעוװעטצרעג זיא יז --

 ,טייקניירמוא ןַא ,עיצַאקילּפמָאק ַא ןטערטניירַא טשינ

 "יש ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעגפיוא טייקליטש יד זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא

 | ,טניה ןופ ןליב ןכעלרעד

 .טכעלש -- .ןייצ יד ךרוד ןוטעג-גָאז ַא ןָאמָאלאס טָאה --- !טניהריּפש ---

 -רַאפ ןוא ,זדלעפ ןיא רעפיט ןיײרַא ןזומ רימ .ןעניפעגסיוא זדנוא ןלשוו טניה יד

 ,גנַאגנירַא םעד ןלעטש

 טלעטשרַאפ ,גנַאגנירַא םוצ ןוטעג-ףרָאװ א עגר רעד ןיא ךיז ןבָאה עלַא

 . ,דרע טימ ,רענייטש טימ

 | | / .רעכעלרעדיוש ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא ןליב סָאד

 ןעועג זיא ןשטנעמ יד ןופ טולב סָאד .ןרָאי יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןטונימ

 .ףָאלש םענרַאמשָאק ַא ןיא טבעוװרַאפ ןעוועג זיא הנח .קערש ןופ טרעווילגרַאפ

 -עג עשירַאהעג יד ןוא טניה יד ןופ ןליב סָאד טרעהעג ךיז ןבָאה דלַאב

 -נָא ךיז טָאה ןליב סָאד .ייז ייברַאפ טנעָאנ רָאג רענלעז עשטייד יד ןופ ןעיירש

 .קיריג-טולב ,ןגיױצעצ-גנַאל ,ףלעו עקירעגנוה ןופ ןעיָאװ סָאד יו טרעהעג
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 ,עמַאמ-עטַאט ,וָאנילַאמ עלעטעטש ןייז ןגעו טכַארטעג טָאה רעלעה יכדרמ

 -פיוא סָאװ ,רענעלּפ ענייז ןגעוו ,בייל ןפיוא טגָארט ףלָאװ סָאװ ווירב-סוחי רעד

 ןגָארט רעטייוו ןלעוװ ,רעדירב עדייב יד ,ייז .טלעו רעסיורג רעד ןיא ןוטוצ

 טזָאלעגנײרַא ןוא ןסעגרַאפ טלָאװעג ךיז טָאה רע .רעלעה ןעמָאנ ןצלָאטש םעד

 טָאה לרעּפ טרעבָאר .עלומרָאפ עשיטַאמעטַאמ ַא ןיא ןעקנַאדעג ענייז טימ ךיז

 ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא טייהרעגנוי זיא סָאװ ,לדיימ ןייז ןגעוו טכַארטעג

 טליפעג ,דייר עריא ןופ טײקטרַאצ יד טרעהעג םולח ַא ןיא יו רעטציא טָאה רע

 ןטלַאהעג טָאה רעלדַא ןָאמָאלאס .םיא ןבענ טנעָאנ המשנ ריא ןופ רעטַאלפ םעד

 -לַאוקע רעד ןיא ןעוװעג ייז ןענעז עדייב .רעגניז לדיימ סָאד סמערָא ענייז ןיא

 | | ,טיוט םוצ ןעייג סָאװ ןשטנעמ ןופ טייקטריט

 ןוא טכיל ןײרַא זיא סע ןענַאװנופ טלַאּפש ַא וצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה ףלָאװ

 ,קיטייו רעטמוטשרַאפ קיטש ןייא ןעוועג זיא רֶע .ןסיורד םעניא טקוקעגסיױרַא

 םעד טרַאּפשעצ תוחוכ ענייז טימ רע טלָאװ רעטציא ױזַא םיא טזָאל ןעמ ןעוו

 ?ןבעל טגָאלּפעג קיטשינ ַאזַא םיא גיוט סָאװ .ןסיורד ןיא סױרַא ןוא זדלעפ

 רָאנ .טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןוא זדלעפ םעד ןפָאלעגיײברַאפ ןענעז טניה יד

 .ןשטנעמ ןענופעג ןבָאה ייז .יירעליב רעכעלרעדיוש ַא טימ סױרַא דלַאב

 םעד ךָאנ ,גרעב יד ןוא טפול יד ןטלָאּפשעג טָאה יורפ ַא יופ יירשעג סָאד

 -ײמ יירד ,רענעמ יירד ןוא ןעיורפ יירד ןופ ףור רעטלפייווצרַאפ ַא יו יירשעג

 עמש !טעװעטַאר :שידִיי ןיא ןגירשעג ייז ןבָאה עלַא .ךעלגנַיי ייווצ ןוא ךעלעד

 רענעמ ,רעדניק ,ןעיורפ יד ןופ ןעיירשעג יד !טָאג ,ךיד םערַאברעד !לארשי

 ןשירַאהעג ןטימ ךיז טשימעגסיוא ,גרעב יד ןיא ןעגנולקעגּפָא קידארומ ןבָאה

 ,טניה יד ןופ ןליב

 -וצ -- טצכערקעג רעלעה יכדרמ טָאה -- ןדִיי ןענופעג ןבָאה טניה יד ---

 | ,טייקיטכיזרָאפ-טשינ רעזדנוא ביל

 ,טגָאזעג רעלדַא ןָאמָאלאס טָאה -- ןקיורַאב ךיז ןשטייד יד ןלעװו רעטציא ---

 קיטשירפ ףיוא ,תונברק ערעייז ןבָאה ןשטייד יד .קעװַא טעװ ןטסָאּפכַאװו רעד ---

 ,ייז רַאפ טכעלש טשינ סע זיא

 ךרוד טקוקעגסױרַא טָאה רע .דרע רעטכייפ רעד ןיא ןגעלעג זיא ףלָאװ

 סיוארָאפ ןבירטעג ןבָאה רענלעז עשטייד ייווצ יוװ ןעזעג טָאה רע .גנונעפע רעד

 ַא טימ טנּפָאװַאב ןעוועג זיא רענלעז ןייא .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עּפורג יד

 -ףלעװ עקיזיר ייוצ טייק ַא ףיוא טּפעלשעג טָאה רעטייווצ רעד ,סקיב-ןישַאמ

 ,טניה

 רַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע .טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא ןפלָאװ זיא ץרַאה סָאד

 רַאפ ןוא םיא רַאפ סנבעל ערעייז קעװַא ןביג ןשטנעמ עקידלושמוא .,ןיילַא ךיז

 ,זדלעפ ןיא ענעטלַאהַאב ףניפ ךָאנ יד

 :טגָאזעג טָאה רעדעפ טרעבָאר יו טרעהעג טָאה רע
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 דלעֿפ ןיא םיוב ַא יװ

 טָאה ןעמ .טיױט ןופ טעװעטַארעגּפָא זדנוא ןבָאה ןשטנעמ עקידלושמוא --

 | יז ןענופעג טָאה ןעמ ןוא זדנוא טניימעג

 רָאלק ןעוועג זיא סָאװ ,טכיל-ןגרָאמירפ רעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה ףלָאװ

 ץייר ןוא ןרילָאק ןופ ליּפש ,ןוז ,טייקנייש טימ .ןברַאפ עװעזָאר טימ לופ ןוא

 ןיא סקיב-ןישַאמ רעד טימ שטייד רעד יוװ ןעזעג טָאה רע .ןריובעג גָאט רעד זיא

 ןופ בייל-בקעי ,עטַאט ןייז יװ ןצנַאגניא סיוא טעז סָאװ ,דֵיי ַא טביירט טנַאה

 "רעד -טיוט םוצ ַא ,רענעכָארבעצ ַא ,רע זיא רעטעשטרָאקעגנייא ןַא .וָאנילַאמ

 ןעלקַאװ ,םיוק ןעייג סָאװ רעדניק ,ןעיורפ ,ןדִיי ךָאנ -- םיא ךָאנ .רענעקָארש

 ןשטנעמ יד זיב טרעיודעג טָאה סע גנַאל יו טסייוו רעוו .םוא ייז ןלַאפ טָא ,ךיז

 "עג ןעמ טָאה ליצ םוצ טנעָאנ ןיוש טָא ןוא רעהַא ָאד זיב ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה

 רע ןעו ,טניה ןּפַאכ ווָאנילַאמ ןיא טגעלפ לעציה רעד קענַאי יו ױזַא ,טּפָאכ

 טביירט ןעמ יװ רעדָא ,ןגָאװ-לעציה םענרעצליה ןייז טימ טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה

 ,.סױרַא-ךָאל ַא ןופ זיימ
 ןפיוא סקיב-ןישַאמ רעד טימ שטייד רעד יו טרעהעג רע טָאה ָאד ןוא

 טמענ עּפורג עצנַאג יד .ןפיול לָאז לדניזעג-ןעדוי עקיקערד סָאד זַא טיירש לסקָא

 פא טזָאל רענלעז רעד .רעבירג ,רענייטש יד רעביא ןלַאפ ייז ,ןעיירש ,ןפיול

 ערעייז ןיא ןייא ךיז טסייב ,ייז ףיוא טגנירּפש סָאװ ,טנוה ַא טייק רעד ןופ

 :טפול יד ןטלַאּפש תולוק יד .רעבייל

 !לארשי עמש :!טעװעטַאר !טעװעטַאר ---

 ןלַאפ יז .ןשטנעמ עּפורג רעד ןיא סקיב-ןישַאמ ןייז טימ טליצ רענלעז רעד

 יז רעביא טנוה רעד טגנירּפש ,ףיוא ךיז ןסייר עקינייא .טולב טימ ענעסָאגרַאפ

 ןליצ ןופ ליּפש ַא זיא סע .רעװלָאװער ןייז טימ רעטציא טליצ שטייד רעד ןוא

 טלַאפ עטַאט ספלָאװ יװ סיוא טעז סָאװ ,דַיי רעד ,ןײרַא טקנוּפ ןיא ןפערט ןוא

 ...םלוע לש ונובר : ןטקיטשרַאפ ַא טימ

 ןיא טייק יד טמענ ןוא לוק ןיא טייקכייו טימ טניה יד טפור שטייד ןייא

 סָאװ ,ןייועג ַא טימ טייוו קעװַא ןפיול ןַאמ ןייא ןוא ךעלדיימ ייווצ ,ןיירַא טנַאה

 ...לדיפ ַא ןופ ןייוועג סָאד יװ ,גרעב יד ןיא ךיז טרעה

 ןיא ךיז טניפעג רע ּוװ ,ןובשח ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ףלָאװ

 רעקידארומ ַא ןלַאּפַאב םיא זיא סע .טדיזעג םיא ןיא טָאה טולב סָאד ,טלעוו רעד

 ץלַא ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ טָאה רע .בייל ןייז טלסיירטעצ טָאה סָאװ רעביפ

 רעד ןיא טָאה רע .טלייבעג םיא ךיז ןבָאה ןטסיופ יד .טנערבעג טָאה םיא ןיא

 ןוא ןשטייד ייווצ יד ףיוא ןפרַאװ טנעקעג ךיז טלָאװ רע ביוא ,טנכערַאב עגר

 "רעביא ןַא זיולב עגר ַא ןופ לטסטרעדנוה ַא זיולב .סנבעל יירד יד ןעװעטַארּפָא

 -- -- -- חומ ןיא ץילב ַא ,טיױט וצ ןבעל ןופ גנַאג

 רע ּוו ,גנונעפע יד טרַאּפשעגכרוד .טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע -

 "עגּפָארַא ךיז רע טָאה טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ןוא ,ןגעלעג זיִא

 ןטניה ןופ טפיול ןוא טולב טקעמשרעד יז ןעוו ,היח ַא יװ .גרַאב ןופ טשטילג
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 יקסווָאנשזולד השמ

 עכלעו ,טניה יד ןוא ןשטייד ייוצ יד וצ ןפָאלעג ףלָאװ זיא ױזַא ,ןברק םוצ
 .ןוטעגּפָא טשרע ןבָאה ייז סָאװ םעד ןופ טבױטרַאפ סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןענעז

 סָאװ ,טנוה ַא ןזָאלּפָא ליוו ,טייק יד יצ ַא שטייד רעד ןיוש טיג טָא ןוא .טכַאלעג
 .ןַאמ םעד ןוא רעדניק ייווצ יד ךָאנ ןוטיזָאל ַא ךיז לָאז

 זיא טולב סָאד .קערש ןופ ןרָאװעג טרַאטשרַאפ ןענעז זדלעפ ןיא ןשטנעמ יד
 זיא סע סָאװ ןעמענַאמ טנעקעג טשינ עגר רעד ןיא ןבָאה ייז ,ןריורפעגנייא ייז

 ףלָאװ זַא ,ךָאד ייז ןעעז טָא .ךַאז עכעלגעממוא ןַא ךָאד זיא ןעשעג לייוו ,ןעשעג
 ,טױט םעד ייז ףיוא ןעגנערב טעװ רע .זדלעפ ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רעלעה
 שינעטלעהַאב יד ןּפַאנשרעד םורָא טונימ ַא ןיא ןלעװ טניה יד טימ ןשטייד יד

 ,ףוס רעד ןייז טעוו סָאד ןוא

 ּוװ ,זדלעפ ןופ סירּפָא םעד וצ ןגָארקעגוצ ךיוא ךיז טָאה רעלעה יכדרמ

 ;ןעזעג ןוא ,סױרַא טשרע זיא ףלָאװ
 -ַאב םעד ,רענלעז ןייא ןופ לסקַא םעד ףיוא ןעגנורּפשעגפיורַא זיא ףלָאװ

 ,טרעדיילשעגמוא קיטסַאה םיא ןוא ,ןטנּפָאװ

 טייקלענש רעדליוו ַא טימ ןוא טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיוא ךיז טָאה יכדרמ

 .סױרַא טלָאװעג טָאה רע .ליוהסיוא םעד ןיא רעּפרעק ןבלַאה ַא טקַאּפעגנײרַא

 ,רעלדַא ןָאמָאלאס ןוא ןטרעבָאר ןופ ,טנעה רָאּפ ייווצ ןבָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ יו טרעמַאלקעגנייא םיא

 זדנוא טליו ריא -- .טמורבעג רעדעפ טרעבָאר טָאה -- !רענעגושמ ---

 יו ןעניז ןופ ּפָארַא טנעז ריא .סנבעל ףניפ ךָאנ ןענעז רימ ?ןעגנערבמוא ךיוא

 | ? רעדורב רעייא

 -עגנייא יד ןופ ןסירעג ךיז יכדרמ טָאה -- !ןדרָאמרעד םיא ןלעוו ייז ---

 טסייו רע .דליוו ןוא גנוי זיא רע .רעדורב ןיימ זיא רע -- .טנעה עטרעמַאלק

 םיא ןלעװ ייז !ךימ טזָאל .ןפלעה םיא לע ךיא ,ךימ טזָאל .טוט רע סָאװ טשינ

 .ןעגנערבמוא
 ,ליומ סָאד טכַאמרַאפ םיא ןבָאה טנעה יד

 ײעלדַא ןָאמָאלאס טָאה -- !ךַאז ַאזַא טוט דנַאטשרַאפ ןָא שטנעמ ַא רָאנ --

 ךדנוא ףיוא ךָאנ טעװ ןוא ןעמוקמוא טעו רע -- .רענייצ יד טימ טצירקעג
 !רעטקיררַאפ ַא ,רעדורב רעייא ,גנוי רעדליוו ַא ,טיוט םעד ןעגנערב

 טקוקעגסױרַא עלַא ןבָאה ייז .סמערָא ערעייז ןופ ןסירעג ךיז טָאה יכדרמ

 זיא תויח סָאד ןוא רעטרע יד וצ טדימשעגוצ ייז טָאה סָאװ ,דליב ַא ןעזעג ןוא
 | : סױרַא ייז ןופ

 טָאה רע סָאװ ,שטייד םעד ןופ סקיב-ןישַאמ יד ןסירעגסױרַא טָאה ףלָאװ

 ףיוא זיא עגר רעבלעז רעד ןיא .קעװַא טייוו ןוטעג-ףרָאװ ַא ןוא טרעדיילשעגמוא

 -וצנָא טנעה יד טימ ןזיװַאב ךָאנ טָאה ףלָאװ .טנוה ַא ןעגנורּפשעגפורַא םיא

 ,טעיָאװעג טָאה טנוה רעד .טיירדעגסיוא עדרָאמ יד ןוא עדרָאמ סטנוה םעד ןּפַאכ

 ךטלַאהעג טָאה סָאװ ,שטייד רעד .טנעה ספלָאװ ןיא טלּפַאצעג ךיז ןוא טרעמָאיעג
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 דלעפ ןיא םיֹוב-ַא יוװ

 ןקידמיצולּפ םעד ןופ טעילעמשטירּפ ױזַא ןרָאװעג זיא ,טנעה יד ןיא טייק יד

 ,טייק יד טזָאלעגּפָא ןוא טרָא ןופ ןריר טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע זַא ,לַאפנָא

 ןוא ןשטנעמ םעד ןשיווצ ףמַאק ןדליו םעד ןופ טריזיטָאנּפיה ןרָאװעג זיא רע
 יד ןפָאלעגכָאנ טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא זיא טנוה רעטייווצ רעד .עיטסעב רעד

 .קירוצ טּפעלשעג יז ןוא סופ םייב טּפַאכעגנָא עלעדיימ ןייא ןוא ןשטנעמ יירד

 -ַאמ יד ןכיירגרעד טנעקעג טשינ ,טעליטש ןייז טּפַאכעגסױרַא טָאה שטייד רעד

 ןעװעג זיא רעכלעו ,ףלָאװ רעבָא ,ןפלָאװ ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא סקיב-ןיש

 םעד טּפַאכעגנָא טָאה ,טרוכישרַאפ ,טציירעג ,טולב סטנוה םעד ןופ טרימשעגסיוא

 ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה שטייד רעד .טײרדעגרעטנורַא םיא ןוא ּפָאק םייב שטייד

 -עגנָא טָאה סָאװ רעד ,רענלעז ןשטייד ןטייוצ םוצ ןעִירשעג ןוא טנעה ספלָאװ

 :רעדיילש ןטשרע םענופ ךיז וצ ןעמוק ןביוה

 .!עקשטנעה סנַאה ..!ע-ע-ק-שטנעה ,סיניַאה !סנַאה ---

 ןעזעג טוג ןוא שטייד םעד ןופ תולוק יד טרעהעג ןבָאה זדלעפ ןיא עלַא

 -ַאב טנעמָאמ םעד ןיא טָאה ףלָאװ .ןעגנורּפשעגפיוא זיא עקשטנעה סנַאה יו

 םעד ןופ טעליטש םעד טּפַאכעגסױרַא טָאה רע .ןריולרַאפ זיא רע זַא ,ןעמונ

 ןייז רעביא ןוטעג-ץעז ַא ןוא ּפָאק םעד טײרדעגּפָארַא טָאה רע ןכלעוו ,שטייד

 ספלָאװ ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא ןוא ןוטעגילּפַאצ ַא ךיז טָאה שטייד רעד .עציײלּפ

 | ,טנעה

 "מיצולּפ םעד ןופ טעילעמשטירּפ לסיבַא ןעוועג ךָאנ זיא עקשטנעה סנַאה

 ןענעז םינּפ ןייז רעביא ,רעטריװרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא רע .לָאפרעביא ןקיד

 רעדייא .רעוולַאװער םוצ טּפַאכעג ךיז טָאה רע ,ןלַארטש-ןוז עטשרע יד ןלַאפעג

 ןופ סיורג רעד טימ ףלָאװ טָאה ,רעװלָאװער ןופ לגניצ סָאד טּפַאטרעד טָאה רע

 טרעדיילשעגמוא םיא רעדיו ,סיפ סמענעי וצ ןוטעג-ףרָאװ ַא ךיז רעּפרעק ןייז

 חטש רעד .םיִנּפ סעקשטנעה סנַאה רעביא ןוטעג-עכָאפ ַא טעליטש םעד טימ ןוא

 רָאה ַא ןופ טייקניד יד ןעוועג זיא ,טכיזעג ןופ שיילפ םוצ זיב רעסעמ םעד ןופ

 ןיא ןכַאמ טנעקעג טשינ ןרעטש ןוא גיוא ןשיװצ טינש ַא יו רעמ טָאה רע ןוא

 = ןוא רעװלָאװער ןופ לגניצ סָאד ןוטעג-יצ ַא טָאה עקשטנעה סנַאה .,םינּפ םעד

 -לֹּפַאצ ַא ךיז טָאה רעּפרעק ספלָאװ .ץרַאה ספלָאװ ןיא ליוק ַא טגָאיעגנײרַא

 .רעּפרעק סעקשטנעה ןופ ךיז טשטילגעגּפָארַא ןוא ןוטעג

 סרענלעז םעד ןוטעג-ּפעלש ַא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה

 רעכיז ַא וצ טּפעלשעג םיא ןוא סנּפָארט לשעלפ ַא ןופ םיא ןבעגעג ,רעּפרעק

 ּפַאכ ַא טָאה עקשטנעה .טבעלעג טָאה רע ,ןגיווװַאב ךיז טָאה רעּפרעק רעד .טרָא

 רע טָאה םעלַא רעביא ,רעהפיוא ןָא ןסיש ןעמונעג ןֹוא סקיב-ןישַאמ יד ןוטעג

 טצנַאטעג םיא ןטלָאװ ךעלמידש ןענָאילימ יו ,דש ַא יו ,רעדליוו ַא יוװ ,ןסָאשעג

 םיא ןפרָאװעג ךיז ןטלָאװ םינָאלוװייט עלַא טימ טלעוו עצנַאג יד יװ ,ּפָאק ןיא

 רעמ זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע זיב ןסָאשעג גנַאל ױזַא טָאה רע .בייל ןיא
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 טלעטשענּפָא רע טָאה טשרע טלָאמעד .םיא םורַא שפנ קידעבעל ןייק ָאטשינ

 ,טולב ןסָאגעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ןופ .ןסיש סָאד

 ןיא ןגעלעג ןענעז סרעּפרעק עטיוט :ןעזעג ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע

 קסיּפ םענעסירעגפיוא ןַא טימ ןגעלעג זיא טנוה ןייא .סעזָאּפ ענעדישרַאפ ןיא טולב

 ןופ ןעוועג סָאד ןענעז ןשינעלּפַאצ עטצעל יד .סיפ יד טימ טעגירדעג ךָאנ ןוא
 .יח-לעב ַא

 -רעק סָאד ןטלַאהעג) ןוא דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא טנוה רעטייווצ רעד
 טצנַאטעג טָאה טנוה רעד .טבעלעג ךָאנ טָאה דניק סָאד .עלעדיימ רעד ןופ לרעּפ

 טּפַאכעגנָא טָאה עקשטנעה .סיפ עסיורג ענייז טימ טקיטשעג סע ןוא ריא םורַא

 עלעדיימ סָאד ןוטעג-עּפָאק ַא ,ךיז וצ ןוטעג-יצ ַא םיא ,עווירג רעד ייב טנוה םעד

 רע .ןפלָאװ ןופ רעּפרעק םעד סופ ַא טימ ןוטעג-עּפָאק ַא רע טָאה םעדכָאנ ןוא
 ךיז ןוא סע ןסירעצ ,דמעה סָאד ןגױצעגסױרַא ,לקער ןייז טעיליּפשעגפיוא טָאה

 רעדיוו ,סקיב-ןישַאמ יד ןעמונעג טָאה רע ןרעטש ןפיוא טינש םעד ןדנוברַאפ

 טעיליּפשעגפיוא ,םיא רעביא ךיז ןגױבעגּפָארַא ,רעּפרעק ספלָאװ וצ ןעגנַאגעגוצ
 "עג טרָאד טָאה רע סאו ץלַא סענעשעק יד ןופ ןעמונעגסױרַא ןוא םישובלמ יד

 ןפלָאהעג ,דַארעמַאק ןייז טימ טערבָאבעג רעדיו ךיז רע טָאה םעדכָאנ .ןענופ
 | ןבעל םוצ ןעמוק םיא

 ןליוק סעקשטנעה סנַאה .גרעב יד ןיא ןפָאלעג קידנעקניה זיא עלעדיימ סָאד

 ,טגָאירעד יז ןבָאה
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 ןעזעגוצ ןוא סירּפָא-דדלעפ םענופ טקוקעגסױרַא ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע יד

 רעלדַא ןָאמָאלַאס .סעיסלּוװנָאק ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה יכדרמ .ענעצס עצנַאג יד

 -עג סעּפע טָאה רעדעפ טרעבָאר .גנוגערפיוא רַאפ ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה

 ץיה ןופ טדערעג טָאה הנח ןוא טנייועג טָאה רעגניז לגייפ לדיימ סָאד .טמורב

 -- .טגָאזעג רעלדַא טָאה -- טוט ןייז רַאפ טלָאצַאב רעייט ןבָאה ייז --

 רעד ,בייל ַא יו טפמעקעג טָאה רע .ןעזעג טשינ טײקוװַארב ַאזַא ךָאנ בָאה ךיא

 ףיא ןעוו ,רעניימ טָאג .טפַארק ַא רַאפ סָאװ ,הרובג ַא רַאפ סָאװ .רעלעה ףלָאוו

 רעד רָאנ ,ןדנוװ יד ןופ ןברַאטש רעכיז טעו רענלעז רעשטייד רעד !סָאד ןעק

 ,קילג סיורג ,קילג טָאה עקשטנעה סנַאה

 טמורבעג רעדעפ טרעבָאר טָאה -- רעלעה ףלָאװ ,רעקילייה ַא זיא רֶע --

 .טולב ןקידלושמוא םעד רַאפ טלָאצַאב ייז טָאה רע !רעקילײה ַא --

 גנוי ַאזַא ?ןעמ טוט סָאװ -- .טעשעהעג יכדרמ טָאה --- ? ןבעל ןייז ןוא ---

 !רעניימ רעדורב ,ףלָאװ ,ףלָאװ .ןעוועג טלַא םיוק רָאי קיצנַאװצ ,ןבעל

 לגייפ ערַאד יד טָאה -- רעדורב ַאזַא טימ ץלַאטש ןייז טפרַאד ריא --

 רע -- .שינרעטיצ ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רעּפרעק ריא ןוא טעשעהעג רעגניז

 .ןדיי עכעלטע יד ןופ טולב ןקידלושמוא םעד רַאפ ןעוועג םקונ ךיז טָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא ירװ

 ,טגערפעג טרעבָאר טָאה -- ?רעטציא ןייז טעוו סָאװ ---

 טנייה ןלעװ ןשטייד יד זַא --טגָאזעג רעלדַא ןָאמָאלאס טָאה-- ביילג ךיא --

 םעד ןופ ןעמעלַא טמַארעגסױרַא טָאה ןעמ זַא ,ןסייוו ייז .רעמ ןעמוק טשינ רעהַא

 -ָאד רעד .ןקיּפפיוא ייז ןלָאז לגייפ יד סרעּפרעק עלַא ןגיל ןזָאל ןלעוו יז ,טרָא

 ךעלטנגייא טָאה סע סָאװ ןלייצרעד וצ ןעמעש ךיז טעוװ עקשטנעה סנַאה רעקיז

 זַא ,ןלייצרעד וצ ןעמעש ךיז טעװ רע ,ןטכַארטוצ סעּפע ןיוש טעװ רע .טריסַאּפ

 טכיזעג סָאד ןטינשעצ םיא ןוא דַארעמַאק ןייז טעדנוװרַאפ רעווש טָאה דַיי ַא

 רימ זַא ױזַא .הרובג עכעלביילגמוא ןַא זיא סָאד .טנוה ַא טקיטשרעד ךָאנ ןוא

 ,טייצ לקיטש ַא רַאפ רעכיז ָאד סנטסקינייו ןענעז

 לעװ ךיא -- טגָאזעג רעלעה יכדרמ טָאה -- ןביילב טשינ ױזַא ןענעק רימ ---

 םיא ןוא רעּפרעק סרעדורב ןיימ ןּפעלשקעװַא ןוא ןענַאד ןופ סױרַא ךָאנ טנייה

 ,ןבָארגַאב

 ןלעװ ייז --טגָאזעג רעלדַא ןָאמָאלאס טָאה-- !טשינ ןעמ רָאט סָאד --

 ףיוא ןעמוק ןוא ןכוז רעדיוװ ייז ןלעװ ,ןשטנעמ זַארַאפ ןענעז ָאד זַא ,ןיײטשרַאפ

 ,ןרוּפש ערעזדנוא

 יכדרמ טָאה -- רעדורב ןיימ זיא רע .ןגיל ןזָאל טשינ ױזַא םיא ןעק ךיא --

 ןכערבנעמַאזוצ םייב טלַאה ןיײלַא רע זַא ,טליפעג ןוא טמורבעג

 ,זומ ןעמ --

 -רַאפ ןעוװעג זיא ענעטלַאהַאב יד ןופ רעדעי .ליטש ןרָאװעג זיא עלייוו ַא

 ,זיא סע יו ךיז ןענעדרָאניא ןטימ ןוא ןעקנַאדעג ערעווש ענייז טימ ןעמונ

 .ןרעוו ןריורפרַאפ טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןעמערַאװרעד ךיז ןוא ןסע סעּפע

 טָאה יז .הנח רעקנַארק רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעדעפ טרעבָאר

 | ,רַאפעג רעסייא ןעוועג זיא יז רעבָא ,טילגעג

 --רעלעה יכדרמ טגָאזעג טָאה- ןבעל טשינ ױזַא רעמ ןענעק רימ --

 טשינ טכייל ױזַא ןבעל ןיימ לעװ ןײלַא ךיא .ןריולױַאפ ךיא בָאה רעדורב ןיימ

 ,קנַארק קרַאטש זיא הנח .רעלעה החּפשמ רעד ןופ ןביילב רעוו זומ סע ,ןבעגּפָא

 ןעז טרָאד ןופ ןוא לָאט ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז לעװ ךיא .טלעטשעגנייא ןענעז רימ

 סיוא עז ךיא .ןטַארַאפ טשינ ךימ טעװ ןעזסיוא ןיימ ,לטעטש ַא ןיא ןעמוקוצנָא

 ,רעינַאּפש ַא יוװ וליּפַא ,זיוצנַארפ ַא יו

 ןרעביא ןגױצעגּפָארַא ,עקזולב יד טכַאמעג-טכערוצ לענש ךיז ףיוא טָאה רע

 ךיז רע טָאה דייר סמענייק ףיוא קידנטרַאװ טשינ ןוא טערעב םעד ןרעטש

 . ,סױרַא זיא ףלָאװ וו ,ליוהסיוא ןבלעז םייב טזָאלעגסױרַא

 סָאװ ָאטשינ זיא סע ,טסּוװעג ןבָאה ייז .טזָאלעג םיא ןבָאה עקירעביא יד

 סע .ָאטשינ זיא ןטסָאּפ-ךַאװ רעשטייד רעד .טליּפשעגסיױא זיא ץלַא .ןרעוװּוצנָא

 ןוא ןייג וצ ּוװ טשינ ןבָאה ייז .סרעּפערעק עטױט עכעלטע טגיילעגסיוא ןגיל

 -סיוא סעּפע ,רעלעה יבדרמ ,רע טעו רשפא .ןריר טשינ ןענַאד ןופ ךיז ןענעק

 ,ןטרַאװ ןלעוו ייז .ןעניפעג
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 זיא רע .גנוליוהסיוא-זדלעפ רעד ןופ סױרַא ץַאק ַא יו קנילפ זיא יכדרמ

 -עגוצ זיא רע .סרעּפרעק עטיוט יד וצ ןפָאלעגוצ זיא רע .גרַאב קיטש םעד ּפָארַא

 -עגפיוא ןעוועג זיא בייל סָאד .םינּפ ןייז טשוקעג ,רעּפרעק סרעדורב םוצ ןלַאפ

 םעד רעטנוא ןופ סױרַא טקעטש טעמרַאּפ לקיטש ַא טקרעמַאב טָאה יכדרמ ,טקעד

 יכדרמ .טולב ןופ סַאנ ןעועג זיא טעמרַאּפ לקיטש סָאד ,דמעה ןטקיטולברַאפ

 .שַאט ןיא ךיז ייב ןטלַאהַאב ןוא ןעמונעגסױרַא סע טָאה

 :טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל ענייז

 "אבר המש שדקתיו לדגתי,

 תולוק יװ ,רעקידנרירביװ ַא ןעװעג זיא ןעשטּפעש-שידק ןופ ָאכע רעד

 .סעּפולס-ןָאפעלעט ןוא ןטָארד רעביא

 ןגױצעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאט םעניא טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה םעדכָאנ

 | ,גרעב עדייב ןשיווצ
 .ןעניגַאב ןביז םורַא ןעוועג זיא סע

 טָאה טניװ ַא .רעטלַאק ַא רעבָא ,רעקינוז ַא טלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעד

 טָאה ץרַאה םייב .טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה רע .םינּפ ןייז ןטינשעג ןוא ןזָאלבעג

 ןבעגעגּפָא ,רעדורב ַא ןריולרַאפ טָאה רע .רעיורט ןוא קיטייוו טימ ןטינשעג םיא

 ,קיטפערק טמיוצעגמוא ןעוועג זיא רע .ערעדנַא רַאפ ןבעל ןקיטפערק ןגנוי ןייז

 ןגיוא ענייז רַאפ ןרעװ ןסָאגרַאפ לָאז טולב קידלושמוא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ

 ,עקשטנעה סנַאה :רעטרעװ יד סרעמַאה טימ יו ןגָאלשעג םיא טָאה חומ םעניא

 ..עקשטנעה סנַאה ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןופ רעדרעמ רעד

 .ןבעל ןוא בייל ןייז ןיא טצירקעגנייא קידרעייפ ךיז ןבָאה רעטרעוו יד

 יא רָא |
 א

 ןרעסַאװ .ןגייוצ ,רענייטש טימ טגײלַאב ןעוועג זיא לָאט םעניא געוו רעד

 טימ ןסָאגעגסױא ךיז ָאד ןוא גרעב יד ןופ ןלַאפעג קידוועגניז ,טלזירעג ןבָאה

 יַאב קיּפמוז רעדנַא ןַא רעדָא ,עבַאשז ַא זיא טרָאד ןוא ָאד .גנַאזעג קידנציילפ

 ,קירעפעלש ,דימ קרַאטש ןעוועג זיא רע .סיפ ענייז ןעגנורּפשעגיײברַאפ שינעפעש

 ןעירשעגסױרַא םיא ןופ טָאה בייל ןייז ןיא דילג סעדעי .טקיטייוװעצ ןוא ןסירעצ

 ..סַאה טימ ,המקנ טימ

 -עג זיא רע .עגר רעקיצנייא ןייק ףיוא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע

 טרעהעג רָאנ טָאה רע יו ױזַא .ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעג ,ךיז טשטילגעג ,ןעגנַאג

 ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה שיור ןקיטכעדרַאפ ַא סעּפע

 .לָאט ןופ גנַאגסױא ןַא וצ טכיירגרעד רע טָאה טייצ העש ייווצ ןיא .דרע רעד

 ןטײרּפש סנטייו רעד ןופ ןעזעג טָאה רע .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע

 ףיוא טָאה רע .טכַארטעג רע טָאה ,טָאטש ַא רעכיז .סנעמיוק ,רעזייה סיוא ךיז

 ןגיוא יד רעביא רעפיט ןגױצעגּפָארַא ,ןזיוה יד ,לקער סָאד טכאמעג טכער וצ יז

126 



 דלעפ ןיא םיוב ַא ידװ

 ,טָאטש רעד וצ טריפ סָאװ געוו ןפיוא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא לטעקשַאק סָאד

 ןיא לעטָאה ַא טרידנעמָאקער ןעמ יװ ,טקרעמַאב רע טָאה דליש ַא ףיוא

 ןיא זיא רע זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ץטירַאיב טרָא-סוסקול ןטמירַאב םעד

 טָאה גנונעּפָאה ַא .רערעדנַא רעד ןבענ ענייא ןגיל טעטש ייווצ יד לייוו ,ןָאיַאב

 ןָאיַאב ןיא רעריפ-גרַאב ַא וצ סערדַא ןַא ךָאד טָאה רע ןוטעג-רַאּפש ַא םיא ןיא

 רע זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה טָאטשרָאפ רעד ןיא רעזייה יד ןופ ןעזסיוא ןטיול

 רעסיורג ַא ךיוא ךיז טניפעג ָאד .טָאטש רעד ןיא גנַאגנײרַא םייב ךיז טניפעג

 רעד ןיא לַאגוטרָאּפ ןֹוא עינַאּפש רעביא ןפיש ּפִא ןעייג סע ןענַאװ ןופ טרָאּפ
 | .ןײרַא טלעוו רעטייוו

 טשינ םיא ףיא טָאה רענייק ,טירט עקיטסַאה טימ ןייג ןעמונעג טָאה רע
 טָאה רע .רעױּפ ןשיקסַאב ַא ןופ רעדיילק ןיא ןעוועג זיא רע .טכַא ןייק טגיילעג

 זיא סע ןכלעוו ןפורוצסיורַא טשינ ידכ .ןגיוא יד ןיא טסיירד טקוקעג ןעמעלַא

 ןעװעג ןענעז ,טנגעגַאב טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד ,טכַאדרַאפ

 ןוא רעטייוו ץלַא טירט עלענש טימ טנַאּפשעג טָאה רע ,עקיטומטוג ,עכעלדניירפ

 | ,רעטייוו

 }1 אכ לייג



 לטיּפַאק רעטפלע

 רעשווענ ןידַאלל

 רע זיא לָאמ עטשרע סָאד .טָאטש יד טנעקעג טשינ טָאה ר

 טַאהעג טָאה רע ,ןָאיַאב ןופ ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג

 -ָאה עסיורג ןייק .רעריפ-גרַאב ַא םענייא וצ סערדַא ןַא

 זיא סע רָאנ ,םעד ףיוא טגילעג טשינ רע טָאה גנונעפ

 ןייז ןופ ןעמוקמוא סָאד .סנייא ץלַא ןעוועג ןיוש םיא

 םעד טּפמעטענּפָא וליפַא םיא ןיא טָאה ,ףלָאװ רעדורב

 ןבעגּפָא טכייל ױזַא טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע .ןליוו

 ,טלָאװעג טשינ ךיוא םיא ךיז טָאה רַאפרעד ןפמעק ,ןבעל ןגנוי ןייז
 ריפ יד רַאפ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ערעװש ַא טליפעג רעבָא טָאה רע

 -ַאר וצ ייז ןוט סעּפע זומ רע .זדלעפ םעניא ןטלַאהַאב טרָאד ןגיל סָאװ ,סנבעל

 רשפא .םענייק טשינ ךיוא ןבָאה ,עקידלושמוא ןשטנעמ עגנוי ןענעז סע .ןעוועט

 .זעװעטַארוצסױרַא ייז רעריפ-גרַאב םעד ןופ ףליה רעד טימ ןעגנולעג םיא טעוו

 .טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע

 טנפעעג ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .טעברַא רעד וצ טלייאעג ןבָאה ןשטנעמ

 רעטעברַא-טרָאּפ ,ךלימ ןענַאק טימ ןגָאװ ַא טּפעלשעג טָאה דרעפ ַא ,ןטפעשעג

 טָאה רוכיש ַא ,ןסוגסיוא-םי יד וצ ןעגנַאגעג ןענעז ךעלקער עיורג ערעייז ןיא

 עכעלטע ;בייל-ןעיורפ ןוא עביל ןגעװ לדיל ַא טמורבעג ןוא טלקַאװעג ךיז

 ףיוא .טפול יד ןסירעגפיוא גנַאזעג-ןגרָאמירפ ןעיור רעייז טימ ןבָאה ןזָארטַאמ

 ןופ טלײצרעד ןוא טכַאנ יד ןגעלעג ךָאנ זיא ,ןגיוא יד ןיא ,רעטכיזעג ערעייז

 .ןֿפנָארב ןוא תונז ,תורקפה ןופ ןהעש

 לײװגנַאל ןוא טעּפמיא ןעגנַאגעגנָא זיא סע .לַאמרָאנ ןעוועג ָאד זיא ץלַא

 ןעזעגסיוא טָאה סע .ץענערג רעשינַאּפש-שיזיױצנַארפ רעד ייב לטעטש ַא ןופ

 ָאטשינ ,טכײלגעגסױא ןעװעג טלעװ רעד ןיא ץלַא יו ,ליווו ןוא קַיור ױזַא

 .ןייפ ןוא ליווװ זיא ץלַא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא םיכוסכיס ןייק



 ךדלעפ ןיא םיוב ַא יווי

 ,טעיאװעג ענעריס ַא טָאה ץעגרע .ןטניװ עפרַאש ןגָארטעג ךיז ןבָאה םי ןופ

 עטייוו ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא ףיש ַא ,ןעמוקעג זיא ףיש ַא ,טמורבעג טָאה ףיש ַא

 | .ןרעסַאוו

 טּפַאכעגנָא טלָאװ זילַארַאּפ ַא יװ ןייטש ןבילבעג רעלעה יכדרמ זיא םיצולּפ

 עשטייד ַא סױרַא זיא לסעג ַא ןופ .ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז ןעק רע ןוא סיפ ענייז

 טייקינַאטנייא רעשימטיר ַא ןיא לויטש עטלקעװשטַאב יד טימ רענלעז עּפורג

 קערש ןפרָאװעגנָא ןכליה םעד טימ ןוא קורב ןופ טייקידייל רעד רעביא טּפָאלקעג

 טנעקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .גָאט םעיינ א רַאפ קערש ,רעניווונייא יד ףיוא

 טעוװ ןעמ ,ןקַאּפ ָאד םיא טעװ ןעמ זַא ,טַאהעג רע טָאה ליפעג א .טרָא ןופ ןריד

 ,ספלָאװ רעדורב ןייז יוװ ַאזַא ןייז טעוװ ףוס ןייז ךיוא ןוא זיא רוט רע ןענעקרעד

 טָאה רע סָאװ ןבעל ןננוי ןייז רַאפ טלָאצַאב רעייט ןעמונעג שטָאכ טָאה רענעי

 ןענעק טעוװ רע ביוא טטייו רע ,יכדרמ ,רע רעבָא .ערעדנַא רַאפ ןבעגעגּפא

 .קיטומ גונעג טשינ ,קרַאטש גונעג טשינ זיא רע .ןוט סָאד

 רעד טימ ,גנַאג ןכיילג רעייז ןיא ןעגנַאגעגייברַאפ םיא ןענעז רענלעז יד

 סָאד טרעהרעד רעדיו טָאה יכדרמ ,דנַאל ןדמערפ א ןיא רעשרעה ןופ הּפצוה

 ,ץרַאה ןגייא ןייז ןופ ןּפַאלק

 ,םירעדעג יד ןיא רעגנוה ןפרַאש ַא טריּפשרעד טָאה רע

 ןעמ טנעקרעד רעמָאט ,זיױה-עפַאק ַא ןיא ןייגוצנײרַא טַאהעג ארומ טָאה רע

 קידנסיו טשינ ןיילַא ,טרָאּפ םוצ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןדמשרפ ַא םיא ןיא

 םעד ןופ סערדַא םעד ןכוזפיוא רָאג ךָאד ףרַאד רע .טרָאּפ םוצ טייג רע סָאװרַאפ

 ךיז טָאה רע .סיפ ענייז ייב ךיז טרַאש סעּפע טליפרעד טָאה רע .רעריפ-גואב

 רעד .טייז ןייז ייב ךיז טרַאש טנוה רעמַאזנייא ןַא יו ,ןעזעג ןוא טקוקעגמוא

 סע .ןטייז עלַא ןיא טרעטשינעג ןוא ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג טָאה טנוה

 עטסטנעָאנ ענייז ןריולרַאפ טָאה טנוה רעד ךיוא זַא ,טכַאדעגסיוא ןיכדרמ ךיז טָאה

 רעד ביוא --טכַארטעג רע טָאה-- טסייו רעוו .דניירפ םעיינ ַא סעּפע טכוז ןוא

 ןשטייד יד ןבָאה ענייז םיטַאבעלַאב יד .סױרַא זיוה שידִיי ַא ןופ טשינ זיא טנוה

 ןטיה וצ טזָאלעגרעביא ,טנוה םעד ,םיא ןוא ןָאגַאװ ןטריבמַאלּפ ַא ןיא טקישרַאפ

 . .קנעדנָא רעייז ןופ ןטָאש םעד ןוא טנלע םעד

 טַאהעג ךָאד טָאה ןָאיַאב .ןדַיי ליפ טניווװעג לָאמעלַא ןבָאה טָאטש רעד ןיא

 יד ,ךיירקנַארפ-םורד ןיא ,ןעיינעריּפ יד ןיא תוליהק עטסערג יד ןופ ענייא

 עכעלרעדנוװ ,עצלָאטש טניוװעג ןבָאה ָאד .טגָאמרַאפ ייז ןבָאה ןלוש טעטסנעש

 ןפיש יד טימ .ןָאיַאב ןבענעגסױרַא טָאה רעיוב-ספיש עשידִיי עטשרע יד ,ןדִיי

 ַאד ָאקסַאװ רעדנזייר רעטמירַאב רעד טָאה ,טיובעג ןבָאה ןָאיַאב ןיא ןדִיי סָאװ

 .ןרעדנַא םוצ טנעניטנָאק ןייא ןופ םימי יד ןטינשעג ,ַאמַאג

 טעז ייז ןופ ןטָאש ַא וליפַא ,ןדַיי ןופ טקידיילעגסיױא טָאטש יד זיא טנייה

 ןסַָאג יד ןיא טשינ ןעמ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טליפרעד םיא ןיא טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ ןיכדרמ ןיוש טָאה טנוה רעד

 ,ןטלַאהַאביצסיוא ךיז ּוװ לקניוו ַא ןוא ץוש ךיוא טכוז סָאװ ,םענייא

 טכַארטעג רע טָאה-- ןייז סע ףרַאד ָאד ,לסעג ַא וצ טּפעלשרעד ךיז טָאה רע

 .רעריפ-גרַאב םעד ןופ טרָאנױװ סָאד סערדַא רעד טיול זיא ,לסעג םעד ןיא ָאד --

 רעוװש זיא ייס-יוו-ייס .ןלעטשנייא ָאד ןעמ ןעק סָאװ ,לזמ סָאד ןווורּפ טעװ ןעמ

 טלעטשעגסיוא ןייז ןוא גייטש ַא ןיא רדסכ ןייז טשינ ןעק רע ,ןבעל וצ ױזַא

 .ןרַאפעג עטסערג יד ףיוא טונימ עדעי

 םייב טרַאה ,לקניוו ַא ןופ גייבסיוא ןַא ןיא ,זיוה טלַא ןַא ןיא ןיירַא זיא רע

 -ַאב םיא טָאה ,הריד רעלעקנוט-בלַאה רעד ןיא קינייװעניא .טָאטש ןופ קרַאמ

 רעד ,סקיטומטוג ַא ןעװעג ריא ייב זיא םיִנּפ סָאד .יורפ ערעטלע ןַא טנגעג

 העייז ייברעד טָאה ןוא ןציז ןסייהעג םיא טָאה יז .רענעזָאלעגוצ ַא --- לכיימש

 עכעלטע ןיוש זיא ,טגערפ רע ןכלעוו ףיוא ,רעריא םעדייא רעד סָאװ ,טרעױדַאב

 ּוװ טשינ טסייוו ןעמ ,םיא ןגעוו רעביא ןרעלק עלַא .םייה רעד ןיא ָאטשינ געט

 ' .ןעמוקעגניהַא זיא רע

 -קערש ַא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה סע ,ןלַאפעגניײא ץרַאה סָאד זיא ןיכדרמ

 ןענורעגסיוא זיא גנונעפָאה עטצעל יד ךיוא זַא סע טסייה .גנולפייווצרַאפ עכעל

 ןײלַא רע זיא רעטציא ?רעהַא ָאד זיב שזַא ןּפעלש טפרַאדעג ךיז רע טָאה סָאװ

 ,ןריולרַאפ -- זדלעפ ןופ לייה םעניא טרָאד ןשטנעמ ריפ יד ןוא

 ןיא ןּפעלש ךיז רעדיוװ ןיילַא רענייא רשפא ?ןענַאד ןופ ןפיולטנַא רשפא

 !רשפא ,ץענערג רעד וצ טכיירגרעד רע טלָאװ ןיילַא רענייא .גרעב יד

 וליפא רע געמ ױזַא יװ .קנַאדעג ןדליוו םעד ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז טָאה רע

 וצ טרעשַאב זיא םיא בױא !ןײילַא ןשטנעמ ריפ יד ןזָאלרעביא ןופ ןטכַארט

 ןטכַארט טשינ םעד ןגעװ וליפַא רָאט רע ,ןיינ .ןבעל ןביילב

 טרעהעג רע טָאה -- טָאטש ןיא זדנוא ייב לָאמ עטשרע סָאד טנעז ריא --

 ענייז ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה סָאװ ,לוק ַא ,יורפ רעטלַא רעד ןופ לוק סָאד

 .ןעקנַאדעג

 ןוא ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע .טרעפטנעעג דלַאב טשינ ריא טָאה רע

 עמערַאװ עריא ,טסיירטעג םיא טָאה םינּפ קיטומטוג ריא .טייקשימייה ַא טליפעג

 רעטליונקעגפיונוצ ַא ןגעלעג זיא טנוה רעד ,סטוג ליפ טגָאזעגנָא םיא ןבָאה ןגיוא

 ,סיפ ענייז ייב

 זַא ,עז ךיא --טרעפטנעעג רע טָאה-- ָאד ךיא ןיב לָאמ עטשרע סָאד --

 רעמ לָאמעלַא טעז טסַאג ַא ,ךָאד טסייוו ריא .ןשטנעמ עכעלדניירפ עלַא ןענעז ָאד

 .רענעסעזעגנייא ןַא יוװ

 -געמ רעמ טשינ זיא ,ןײרַא ָאד זיא (שטייד רענדוקסַאּפ) שָאב רעד טניז --

 רשפא טעװ יז .ןעמוק דלַאב ףרַאד רעטכָאט ןיימ ,דניירפ ןיימ טציז .ןבעל וצ ךעל

 ערעייא .םיא ייב טוג רעייז ריא זיא סע .ןרָאװעג זיא ןַאמ ריא טימ סָאװ ,ןסיוו

 .רעבייו יד רעביא טשינ ןזָאל ,טשינ ןעקנירט ייז ,רענעמ עטוג ךָאד ןענעז טייל
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 -רַאפ ייז טָאה שטייד רעד רעדייא ןענַאד ןופ ןדִיי יד ןענעק טפרַאדעג טָאה ריא

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טּפעלש

 עטלַא יד סָאװ "ערעייא, טרָאװ סָאד .ןוטעג-לסיירט ַא ךיז טָאה יכדרמ

 -עגנײרַא לדָאנ ַא ןופ טײקפרַאש רעד טימ ךיז טָאה ,טגָאזעגסױרַא טָאה יורפ

 א זיא םעדייא רעד זַא --טכַארטעג רע טָאה-- סע טסייה .חומ ןייז ןיא טציּפש

 ץלַא טשינ ךָאנ זיא ױזַא ביוא .דִיי ַא וצ סערדַא ןַא רָאג טָאה ,יכדרמ ,רע ןוא ,דִיי

 ןייז ןעק סע .ןעמוקקירוצ טעװ רענעי ,גנונעפָאה ַא ָאד ךָאנ זיא סע .ןריולרַאפ
 -סניג ַא ףיוא טרַאװ ןוא ןדַיי עיטרַאּפ ַא טימ גרעב יד ןיא ץעגרע טגיל רע זַא

 יד ןיוש טסייו רעבָא ןענַאװ ןופ .ןריפרעבירַא םולשב ייז ליו רע ,העש רעקיט

 ?ןגיוא יד ןופ ?םינּפ ןופ ןענעקרעד יז לָאז ? דִיי ַא זיא ,יכדרמ ,רע זַא יורפ

 םיא ןיא טנעקרעד ןעמ ביוא .רעיוּפ ןשיקסַאב ַא רַאפ טדיילקרַאפ ךָאד זיא רע

 ןסיורד ןיא ּפָאק םעד ןקעטשוצסױרַא רַאפעג ַא ךָאד זיא ,םינּפ ןייז ןיא דיי םעד

 ?ןעמ טוט סָאװ
 ןעקנַאדעג ענייז טנעילפעג טלָאװ יז יו ,טלכיימשעג טָאה יורפ עטלַא יד

 :טשינ םענייק וצ יו ןוא םיא וצ טדערעג טָאה יז

 טעװ ןעמוקקירוצ רָאנ םעדייא ןיימ לָאז ןקערש טשינ ךיז טפרַאד ריא --

 -גי רעהַא ןעמוקעג זיא רע .טוג רעייז טנגעג יד ןעק רע .ןפלעה ןיוש ךייא רע

 ןבָאה ייז .ןליוּפ ןופ ,ךיז טכַאד ,ןעמוקעג ןענעז ייז .ןרעטלע ענייז טימ טייהרעג

 ןברָאטשעג ןוא ןרָאי ליפ ָאד טבעלעגּפָא .רעדעל ןופ טפעשעג ַא טָאהעג ַָאד

 שטנַאקַאב ליפ טָאה רע .עגָאגַאניס רעד ןיא ןייג תבש ןדעי טגעלפ םעדייא ןיימ

 רע .ןפלָאהעג ייז ןֹופ ליפ ןטַאנָאמ עטצעל יד ןיא טָאה רע ,עקירעייא ןשיווצ

 שטייד רעד וליפא זַא ,עלעגעטש סעדעי ןעק רע ּוװ ,גרעב יד ךרוד ייז טריפ

 רימ טגָאז ץרַאה ןיימ .ארומ סעּפע ךיא בָאה טנייה .ןעמוקנָא טשינ טרָאד ןעק

 ,סיוא ךיז טלַאהַאב רע .טּפַאכעג טשינ טנייה זיב םיא טָאה ןעמ .סטוג ןייק טשינ

 ;דייר עריא ןטלַאהנײא טנעקעג םיוק טָאה רעלעה יכדרמ

 טנעק ריא ?עקירעייא ריא טגָאז סָאװרַאפ ,םַאדַאמ רימ טקידלושטנַא --
 ,טשינ ךימ ךָאד

 ןגָאז ןגיוא ערעייא .דניירפ רעביל ןיימ ,ןקערש טשינ ךיז טפרַאד ריא ---
 יב ןגיוא עכלעזַא ,טָאטש רעזדנוא ןופ ןדִיי יד ןעזעג בָאה ךיא .טנעז ריא רעוו
 .עקירעיורט ,ענעקָארשעצ -- עלַא

 טָאה עטלַא יד .ןקור סטנוה םעד ןופ לעפ יד טעלגעג שינַאכעמ טָאה יכדרמ

 ,טיורב ַא טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא ןיירַא ךיק ןיא ןעגנַאגעג ,טלעטשעגפיוא ךיז
 ץלַא טָאה יז .ןייו ןטיור שַאלפ ַא ןוא ןטריבליא עצרַאװש ,זעק םענעקורט

 :טגָאזעג ןוא שיט ןפיוא טלעטשעגקעוװַא

 .רעביא ָאד ךיוא טנעק ריא !טסע ,קירעגנוה רעכיז ךָאד טנעז ריא --
 .רעטסעװש א רעניימ וצ ןײגקעװַא לעו ךיא .ןקיטכענרעביא וליפַא ןוא ןמָאלש
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 םוצ ןבעגסױרַא טשינ ןלעװ ייז ,ןשטנעמ עטוג ,עטושּפ ןענעז ערעזדנוא םינכש יד

 .קַיֹור ןייז טנעק ריא .שטייד

 ,טרירעג ןעוועג זיא רע ,סנצלַאזעג סעּפע ןפָאלעגנָא זיא זדלַאה סיכדרמ ןיא

 :ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה רע .טקיטשעג םיא טָאה סע

 .עמַאמ ַא יװ ,רימ וצ טוג טנעז ריא .קנַאד ַא ,קנַאד ַא --

 טימ ןעקנורטרַאפ ןטריבליא יד ,טיורב עשיפרָאד סָאד ןסעגעג טָאה רע

 ,ןייו זָאלג ַא

 .טכַאניב רשפא .ןעמוק טנייה ךָאנ טעװ םעדייא ןיימ זַא ,ןפָאה ריִמָאל ---

 ,טעב ןרעטנוא ןגיל רע לָאז .זעק טימ טיורב ךיוא טנוה םעד טיג

 .יורפ עטוג ,םַאדַאמ ָאי --

 סיוא טעז ריא .וצ ךיז טגיל ,רעטסעװש ןיימ וצ ןייגוצ לשוו ךיא --

 ,דימ ךעלקערש
 ,טמלצעגרעביא ךיז יז טָאה ןײגסױרַא םייב .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה יז

 זגָארטעג ךיז ןבָאה סָאג רעד ןופ .גנוניוװ רעד ןיא ןיילַא ןבילבעג זיא יכדרמ

 סע סָאװ ,ןטכַארט טלָאװעג טשינ טָאה יכדרמ .טעיָאװעג טָאה טנוה רעד .תולוק

 ךיז טָאה רע ,ןכָארבעצ ,טּפעשרעד ןעוועג זיא רע .םורַא טונימ ַא ןיא ןייז טעוו

 ,טעב ןפיוא ןלַאפעגפױרַא ןוא ךיש יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טעצ םוצ טּפעלשעגוצ

 -פיוא ךיז טָאה רע ,ןפָאלשעגּפָא זיא רע גנַאל יו טסיװעג טשינ ןיילַא טָאה רע

 קירוצ ןעוועג ןיוש זיא עטלַא יד .ןצכולש ַא ןֹופ ,ןייוועג ןטּפמודרַאפ ַא ןופ טפַאכעג

 .טעּפילכעג ןוא שיט םייב קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג זיא יורפ עגנוי ַא ןוא

 ,רעטריװרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 ,טגָאזעג עטלַא יד טָאה -- רעטכָאט ןיימ זיא סָאד --

 ןֹוא רָאה ענירּפפשט יד טכַאמעג ךיילג ,ךיש יד ןגיוצעגפיורַא טָאה רע

 ןעמָאנ ןייז יורפ רעגנוי רעד וצ טמורבעגסױרַא

 .ןגיא עקידנגערפ עטנייוורַאפ טימ טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז

 ילופ ַא ,טכיזעג ןקיטכערּפ ַא טָאה יורפ יד זַא ןעזעג רע טָאה טציא טשרע

 ליומ ןטינשעג ןייש ךעלרעדנּוװ ַא ןוא זָאנ רעטקָאטעג ַא טימ ,םינּפ יקיטכיל

 ענייש עריא .םורד ןיא ןעיורפ יד ייב טעז ןעמ יװ ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג ןוא

 .ןרערט טימ לופ ןעוועג ןענעז ןגיוא עקידרעייפ

 .יעיסעמ ןסיוװעג א וצ סערדַא ןַא בָאה ךיא -

 -וצ זיא סע -- טצכולשעג יורפ עגנוי יד טָאה -- ןַאמ ןיימ זיא טסָאד --

 רעד ןופ טייו טשינ ןסָאשרעד טכַאנ יד םיא ןבָאה ןשטייד יד ,טעּפש-וצ ,טעּפש

 .רצרעדנַאװ עשידִיי יד רַאפ טכַאנ ערעטיב ַא ןעוועג זיא סע .ץינערג רעשינַאּפש

 -סיורַא ךיז ןבָאה גרעב יד ןופ ןעלקניוו עלַא ןיא .תונברק ליפ טָאהעג ןבָאה ייז

 .ָאטשינ רעמ זיא ףעזָאשז ןיימ .ָאטשינ רעמ זיא ןַאמ ןיימ .סנטסָאּפ-ךַאװ טזָאלעג

 לגעו טציּפשעגנָא ךיז טָאה רע .ןריולרַאפ טליפעג ךיז טָאה רעלעה יכדרמ
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 ןיוש סע טָאה זיוה םעד ןיא ָאד זַא ,ךיז ןגעוו ןדער טציא רע ןעק יװ .טכַאנ רע

 ,ןפָארטעג

 ,טלמַאטשעג רע טָאה -- טסוװעג טשינ כָאה ךיא --

 "ייטש יד ןבָאה ,גרעב יד ןיא *שנַאלַאװַא/ ןַא ןעוועג זיא סנגער יד בילוצ --

 טימ ,רעטרע ערעייז ןופ סיורַא ןענעז סנטסָאּפ-ךַאװ עלַא ןוא טלקײקעגּפָארַא ךיז רענ

 יז ,טייוו ןליימ ףיוא ןעזרעד ייז .ןרַאטקעשזַארּפ טימ ,ןסקיב-ןישַאמ טימ ,טניה

 ךיוא .ליצ ןופ טנעָאנ ןעוועג ןיוש ןענעז טכלעוו ,עגנילטכילפ ליפ טּפַאכעג ןבָאה

 ןטלָאװ ייז ,עינַאּפש ןופ טנעָאנ ןעוועג ןיוש ןענעז ןדִיי עיטרַאּפ א טימ ןַאמ ןיימ

 ןַאמ ןיימ ,*שנַאלַאװַא; םעד טימ קילגמוא רעד ןעוועג זיא ,טעװעטַארעג ןעוועג

 ןיא ןיא רע ףיינ ?טלעג רַאפ ןוטעג סָאד טָאה רע טניימ ריא .ןעמוקעגמוא זיא

 וצ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ,קילגמוא םעד ןופ טרירעג ןעוועג ןרָאי עטצעל יד

 טשינ ,טֿכַאג ןוא גָאט ןטלַאהַאבסיא ךיז טָאה ןיילַא רע .ןדִיי יד ,רעדירב ענייז

 טריפעגרעבירַא טָאה רע ,טָאטש ןופ ןדִיי ערעדנַא יד יוװ טריטרָאּפעד ןרעוו וצ

 טציא טעװ סָאװ !טָאג ַא ,טכַאנ יד טקנוּפ ןוא ןדיי רעטרעדנוח גרעב יד רעביא
 ? ןייז

 ץתמא ןַא ,טיובעגיטסעפ ,קנַאלש ןעוועג זיא יז ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז

 ,טפעלּפעג ןעוועג זיא יכדרמ .ךיירקנַארפ-םורד ןופ טייקנייש

 ,ליטש ןעוועג זיא עלייוו ַא

 .רעשורעב ןידָאלק .,ןידָאלק זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ,ךייא טימ ןענעקַאב וצ ךיז ךעלקילג רעייז ןיב ךיא --

 :טדערעג רעטייוו טָאה יז

 םעד טימ קידנעגנילק ןעוועג זיא לוק ריא -- טנַאלּפעגסיױא ןבָאה דימ ---

 ןיק ןפױלטנַא וצ םורַא געט עכעלטע ןיא -- ךיירקנַארפ-םורד ןופ טנעצקַא

 ןטלָאװ טרָאד .ןפלָאהעג זדנוא טלָאװ סָאװ ,דניירפ ַא טרָאד בָאה ךיא .עינַאּפש

 טא .ךָאד ריא טעז ,ונ .ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זיב טרַאװעגרעביא רימ

 ?ףעלעה עיסעמ ,ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ןוא .,,לַאטַאּפ טסייה סָאד

 טשינ טכַארט ?רימ רַאפ -- ןעלמַאטש ןביוהעגנָא יכדרמ טָאה -- ...ךיא

 קעװַא ןלעװ דימ ,טגוה ןיימ ןוא ךיא .תורצ גונעג ןיײלַא ןיוש טָאה ריא .רימ ןגעוו

 ןיוה רעייא ןיא ןביילב וצ ןביולרעד רימ טלָאז ריא זיולב ליוי ךיא .ןענַאדנופ

 ?ױזַא יו רעבָא ,ןבעגעגרעביא ךייא רעטרעווטסיירט טלָאװ ךיא .טנווָא זיב

 | | גאז וצ ףךייא סגוו טשינ סייוו ךיא

 יװ ,ןײלַא ךיז ףיוא סע טמענ ,טשינ רשפא ןוא ,ןביילב ָאד טנעק ריא --

 יד ןשיווצ ןפרָאװעצ ןענעז טניה עשטייד יד ?ץינערג יד רעכבירַא ריא טעװ ױזַא

 ,,,טניה-טולב יד .סנטסָאּפ ןלעטשוצ ךָאנ טכַאנ עקיטנייה יד רעכיז ןלעװ ייז .גרעב

 ,קילגמוא ַאזַא ןפערט ךייא ייב לעװו ךיא זַא ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא --

 ,דניירפ ןטנעָאנ ַא סנַאמ רעייא ןופ סערדַא ןַא טַאהעג בָאה ךיא .רעשזרעב םַאדַאמ

 -טסַאג ןוא קידריווסעביל רעייז טנעז ריא .טעּפש-וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סיוא טזייוו
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ןפָארטעג ןדייב זדנוא טָאה טכַאנ רעטצעל רעד ןיא יו סיוא טעז סע .ךעלטניירפ
 ךיא ןוא ,ןַאמ רעייא ,ןטסטנעָאנ רעייא ןריולרַאפ טָאה ריא .קילגמוא עבלעז סָאד
 ,טבעלעג טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד רעדורב ןיימ ןריולרַאפ בָאה

 סָאװ ?ױזַא יו --גנונױטש טימ טגערפעג יז טָאה-- ?רעדורב רעייא ---
 ? ריא טדער

 "ורב ןיימ .ןעמוקעגמוא ןענעז ןדִיי עכעלטע ךָאנ ןיא ףלָאװ רעדורב ןיימ ---
 טנעקעג טשינ טָאה רע .רעשיגרענע ןַא ,רעקרַאטש ַא ,רימ ןופ רערעגנוי ַא ,רעד
 טניה טימ ,החּפשמ עשידִיי עניילק ַא טקיניײּפרַאפ ןבָאה ןשטייד ייווצ יוװ ןעזוצ
 ,טנוה ַא ןסירעצ .ףליה-וצ ןעמוקעג ייז רע זיא ,טקיניײּפרַאפ ןסקיב-ןישַאמ ןוא
 .ףרעטש ןיא טינש ַא טכַאמעג ןטייווצ ַא ןוא יצַאנ ַא םענייא טעדרָאמרעד רעכיז

 ?טריסַאּפ סָאד טָאה ןעוו !רעניימ טָאג .ךעלנייוועגרעסיוא ךָאד זיא סָאד --

 'ןעוו
 ,רעקרַאטש ַא רעיײז ןעװעג זיא רע .קירוצ העש עכעלטע טימ טשרע --

 .סיוא ךָאנ טלַאה ךיא ביוא .רוחב רעכעלרעדנּוװ ַא ,גנוי רעדליוװ ַא .רעדורב ןיימ

 ןענעק תורצ זַא ,סיוא טזייוו ,ןזייא ןופ רעקרַאטש ךיא ןיב ,ְךָאנ בעל ךיא ביוא

 ןזייא ןיא עקַאט ןעלדנַאװרַאפ םיא ןוא ןעװעטרַאהרַאפ ןשטנעמ םעד

 .שטייד א ךָאנ ןגעװו טנָאמרעד ָאד טָאה ריא ,רימ טגָאז .קיטכיר רעייז ---

 .ןרעטש ןיא טינש ַא טכַאמעג טָאה רע ןעמעוו

 יו ,זדלעפ ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו ,טרעהעג בָאה ךיא ,ָאי --
 םענייא ףליה וצ ןפורעג טָאה ,טקיטשעג טָאה רעדורב ןיימ ןעמעוו שטייד רעד

 ןרעטש ןיא טינש ַא טכַאמעג םיא טָאה רעדורב ןיימ .גנוי ןקינייבטיירב ,ןכיוה ַא

 ןסָאשרעד םיא טָאה עקשטגעה סנַאה רעד ןוא ןרעטש

 .ןרָאװעג ךיילב זיא יורפ יד

 ןופ רעדרעמ רעד זיא רע --טלמרומעג יז טָאה-- עקשטנעה סנַאה --

 ..גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא רעקנעה:טּפיוה יד ןופ רענייא זיא רע .ןדִיי רעטרעדנוה

 .טָאטש ןיא ןעזעג לָאמ עכעלטע םיא בָאה ךיא .טוג רעייז ךיוא םיא ןעק ךיא

 -עג טיובעג-טסעפ ,ךיוה ןייז .ןיכדרמ טקוקעגנָא רעסעב רעטציא טָאה יז

 "עגסיוא טָאה םינּפ ןייש ןייז ;הרובג רעשרענעמ טימ טמעטָאעג טָאה טלַאטש

 'ןופ ןקילב יד ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה רע .עדריוו ,ץלָאטש ,עיגרענע טקירד

 .ןגוא עצרַאװש ענייש ,עפיט עריא

 .-- רע סָאװ ,ןגיוא עבלעז יד .ןַאמ ןיימ וצ ךעלנע רעייז טנעז ריא --

 ןעניפעג ןזומ טעװ ןעמ .לכיימש רענעסיברַאפ רעבלעז רעד ,עגולק ,עקירעיורט

 +=- ףןיינ .טכַאנײב ןגרָאמ רשפא ,טכַאניב רשפא .ןעװעטַאר וצ ךייא הצע ןַא

 'רעוו ךייא טָאה ףיינ ףיינ .טכַאנ יד טשינ -- ןוטעגיּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז יז טָאה

 ?זיוה רעזדנוא ןיא ןיײגנײרַא ןעזעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןשטנעמ .טנגעג עקידלמוט ַא ָאד זיא סע .טשינ רענייק זַא ,ביילג ךיא ---

 .ןעייג ןוא ןעמוק

 !זדנוא ייב ָאד טביילב .טוג

 ! קנַאד ַא --

 ךייא טָאה ןעמ .זירַאּפ ןופ ךָאד טנעז ריא ?רעהַא ריא טמוק ױזַא יווװ ---

 ?טּפַאכעג טשינ

 טָאה רע .עגנַאל םישדח ךיז ןּפעלש רימ .עטכישעג עגנַאל ַא זיא סע --

 .םיא ןעק ךיא ,גרעב יד ןיא ךיז טרעגלַאװ רעּפרעק ןייז .ור ןייז ןענופעג ןיוש

 .ןײלַא טשינ ןיב ךיא סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד .ןפלעה טשינ טיט ןכָאנ וליּפַא

 .ןגיוא ענייש עריא םיא ףיוא טלעטשעגנָא טָאה יז

 ? ךייא טימ זיא ךָאנ רעוו ?ןיילַא טשינ --

 'חומ ןיא ?טשינ רעדָא ריא ןגָאז :רעפטנע ןַא טימ טלקַאװעג ךיז טָאה רע

 רעווש זיא הנח ?ןפלעה רשפא ןעק יז .ןגָאז רשפא .לענש טרעמַאהעג םיא טָאה

 טסייו רע .קערש ,טלעק ,רעגנוה ןופ ןייגסיוא טרָאד ןלעװ ןשטנעמ יד .,קנַארק

 ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג טשינ ןיוש ןענעז ייז יצ

 ,טשינ טליו ריא ביוא ,ןרעפטנע טשינ רימ טפרַאד ריא --

 ןעוועג זיא סע .טײקיצרַאהנּפָא ,טייקכעלרע טקירדעגסיוא טָאה טכיזעג ריא

 .,ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ םיא טָאה סע זַא ,רעיורט ןופ ןטָאש םעד ןיא ןייש ױזַא

 ,םעטָא םיא טלעפרַאפ

 געוו ןפיוא ךיז ןבָאה רימ -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ןיילַא טשינ --

 .,תויח יו סיוא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,רערעדנַאװ עכעלטע ןענעז רימ .ןפָארטעג

 ןעיורפ ייווצ ןוא רימ ץוחַא רענעמ ייווצ ָאד ךָאנ

 ?ןעיורפ ---

 ..ןוטעג-ליּפש ַא טײקטױר עטכיל ַא טָאה טכיזעג טרעיורטרַאפ ריא ףיוא

 ,ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא זעיצַארג טָאה יז

 "רעייז זיא ענייא .ןעמענ ערעייז זיולב סייוו ךיא .טשינ וליפַא ייז ןעק ךיא ---

 טָאה ליוק ןייא .סקיב-ןישַאמ ַא טימ ןסָאשעג ריא ףיוא ןבָאה ןשטייד יד .קנַארק

 | .םערָא ריא ןפָארטעג

 ? דניירפ ערעייא ,ךיז ייז ןעניפעג ּווװ ---

 ןגיל ןדלעפ ַא ןופ ךורבסיוא ןַא ןיא .ןָאיַאב ןופ טייז-ברעמ רעד ףיוא ---

 -קעשזָארּפ םענופ טכַאנייב טצישַאב ךיוא זדנוא טָאה זדלעפ רעד .,ןטלַאהַאב ייז

 ,טניה:ריּפש יד ןופ ןוא רָאט

 !ןשטנעמ עקיטומ ---

 יא רע רעקיטומ ַא רַאפ סָאװ ,ןַאמ ריא ןגעוו ןלייצרעד ןעמונעג טָאה יז

 ןדַיי יד ןבָאה בייהנָא ןיא .טַאהעג ביל םיא ןבָאה טָאטש ןיא ןדִיי עלַא .ןעוועג

 ןיק טשינ טימ הנותח טָאה רע סָאװרַאפ ןפעזָאשז ףיוא טלמרומעג טָאטש ןיא

 .רעסעב ןרָאװעג זיא םעדכָאנ ,לדיימ רעשידִיי
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 .יקסװַאנשזולד השמ

 ןופ ןקלָאװ ַא טימ טקעדַאב ןעוועג זיא םיִנּפ ריא .ןבילבעג ליטש זיא יז

 ןצפיז עריא טרעהעג טָאה ןעמ .ךיק ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה צעטלַא יד .רעיורט

 .ּפעט ןופ ןרַאש סָאד ןוא

 סָאװ יורפ עטשרע יד ןעוועג זיא סע .םעווקַאבמוא טליפעג ךיז טָאה יכדרמ

 ןקידארומ ַא טַאהעג טָאה רע .ןליפעג טימ טלעוװ ַא ןדנוצעגנָא םיא ןיא טָאה

 ,יורפ רעגנוי רעד ֹוצ ןלַאפוצוצ ,ךיז טניפעג רע סָאװ ,טנלע םעד ןיא גנַאלרַאט

 טלָאװ סע ,רָאה עקידנלַאװכ עצרַאװש ,זדלַאה ןסייוו ,ןפיל עקיטפַאז עריא וצ

 ףענייו טסולגעג םיא ךיז טָאה סע .גנונױלַאב ַא ,טסיירט א םיא רַאפ ןעוועג

 -.טסאג סמענעי ןכעוושרַאֿפ טשינג רָאט רע :חומ ןיא טרעמַאהעג םיא טָאה סע

 .ירעירט סמענעי ןיא ךיז ןסיירניירַא טשינ ,טייקכעלדניירפ

 "טצ ןעמונעגסױרַא ןוא קנַאש-רעדיילק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ םיצולּפ זיא יז

 ףיואנביוא ךיז ףיוא טסַאּפעגנָא ייז טָאה יז .ענעלָאװ ,ענעדייז -- ,רעדיילק עכעל

 טפעלטש ןטמונעגסױרַא יז טָאה טעדכָאנ ,לניּפש ןיא ךיז טיירדעג ,לגיּפש םייב

 "פי ריא טשרַאפעג ,לגיּפש ןיא טקוקעג רעדיוו .ּפָאק ןפיוא ןטסָאמעגנָא ןוא טיה
 ףעלגעמ סָאד זיא יו ,רענעמונַאב ַא יװ ןענַאטשעג זיא יכדרמ .גנוגעווַאב רעד

 זיא ןַאמ רעד זַא ,טסוװרעד טשרע ךָאד ךיז טָאה יז --טכַארטעג רע טָאה---

 יז ?טיה ,רעדיילק ןֶא טסַאּפ ,לגיּפש ןיא יז טריטעקָאק ןיוש ןוא ןעמוקעגמוא

 טפַאשביל ליפוזַא טימ סָאד טדער יז .לַאב ַא ףיוא ןײגסױרַא םייב רעכיז טלַאה

 ..ריא ביילג טנייה ,קיטייוו ןופ ןסערפעצ טרעוו ,טרעיורט ןוא טנייוו ,ןַאמ ריא ןגעוו

 רעטכַאט ריא יװ ןעזעג טָאה יז .ךיק ןופ ןעמוקעגנײרַא זיא רעטומ יד

 :ןקָארשרעד קרַאטש ךיז יז טָאה ,רעדיילק יד ןָא ךיז טסעמ

 ?טציא ?טנייה !רעטכָאט ןיימ ,וטסוט סָאװ ,ןידָאלק ---

 טעטש ןעמוקקירוצ רשפא לצוװ ךיא .טנװָא טנייה סיױרַא ייג ךיא עמַאמ --

 ,טכַאנייב

 שיט םייב ךיז טּפַאכעגנָא ןוא ןוטעג-יירשעג ַא עטלַא יד טָאה-- ? סָאװ ---

 ?ןעילוה טסייג וד ןוא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ ןייד ---ןלַאפוצמוא טשינ

 .ומ ךיא .ןעיירטשעצ ךיז ןיגסיױרַא זומ ךיא ,עמַאמ ,ָאי --

 'טבמוא רעייז טליפעג ךיז טָאה יכדרמ .ןרָאװעג ןגיוושטנַא זיא עטלַא יד

 ןסָארדרַאפ ךעלקערש םיא טָאה סע .ןעיורפ ייווצ ןשיװצ ,זיוה םעד ןיא םעויק

 "רַאפ םיא טָאה סע .יורפ רעדנצייר ,רענייש רעד ןופ טייקיניזטכייל רעד ףיוא

 ריפ יד ךיז ןעניפעג סע וו ,דוס םעד טגָאזעגסױא טָאה רע סָאװרַאפ ןסָארד

 ַא יז טליּפש רשפא .ךַאז עסואימ ַא ןוטּפָא ךָאנ ןעק יז .זדלעפ ןיא ןשטנעמ -

 :סױרַא ןוא עקנָאיּפש ַא יז ןזיא רשפא ,ןַאמ םענעמוקעגמוא םעד ןגעוו עידעמָאק

 ?ןַאמ ריא ןופ טיוט םעניא קידלוש רָאג יז זיא רשפא ?ןשטייד יד ייב ןירעפלעה

 ,סעלַא ףיוא קיעפ זיא יורפ  ַאזַא

 ךיז טָאה סָאװ ,טלַאטשעג ךעלרעדנוװ ריא ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא רע
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 ,טימעג םעניא ןיײירַא ךיז טגיוו סָאװ ,גנַאזעג א יוװ ,ןגיוא ענייז רַאפ טגיוועג

 .ריא ףיוא ןקוק ֹוצ רעקינייוו סָאװ ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 יז טָאה (קרַאמ ןעמָאנ רעד ןעמוקעג םיא וצ זיא ױזַא) קרַאמ עיסעמ ---

 ךיא ,ןקידלושטנַא רימ טעװ ריא .ןקיטכענ ןביילב ָאד טנעק ריא -- טגָאזעג

 | .ןָאטנָא ךיז זומ
 קילב םעד טּפַאכעגפיוא טָאה יכדרמ .רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא ןיירַא זיא יז

 ,רעיורט טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג ןענעז ייז .ןגיוא עריא ןופ

 א

 ,ןגוא יד ןיא טקוקעג םיא ןוא ןיכדרמ םורַא טיירדעג ךיז טָאה טנוה רעד

 יד ייס ןוא שטנעמ רעד ייס ,עדייב .טפַאשביל טימ טעלנעג םיא טָאה יכדרמ

 יז רעביא ךיז טָאה סָאװ ,טנלע ןבלעז םעד טליפעג רעכיז ןכָאה ,היח עמוטש
 ,זיוה ןופ לקניוו ןדעי ןופ ןגָארטעג

 עריא רעטומ יד .זיוה ןופ סרַא ןידָאלק ןיא טכַאנ רעד ןופ ןלַאפוצ ןטימ
 ;טמורבעג ןוא לוטשגיוװ ַא ןיא ןסעזעג זיא

 יד ןיא לויט םעד טכירק .רעטכָאט ןיימ ןעקנַאדעג ענדָאמ טָאה יז ---

 ןעמוקעגמוא רעריא ןַאמ רעד זיא טָא .ךיז רַאפ ארומ בָאה ךיא .ןיירַא ןגיוא

 ןענַאװנופ ,ןוט יז טעװ סָאװ ,ןטפנוקנייא ןייק טשינ טָאה ,הנמלא עגנוי ַא ןרָאװעג

 םעד .טכַאנ עטשרע יד טנייה רעבָא ,ןײלַא טנייא יורפ ענייש ַא ?ןבעל יז טעוװ
 ..םערַאװ ךָאנ זיא רעּפרעק סנַאמ

 ,הליפת א טלּפערּפעג ןוא טמלצעגרעביא רעדיוו ךיז טָאה יז

 רעטצנעפ יד ךרוד .!יוה ןיא טכיל ןייק ןדנוצעגנָא טשינ טָאה עטלַא יד

 -עג טָאה סָאװ ,הנבל רעלופ רעד ןופ טכיל רעבליז ןסַאּפ ןלַאפעגנײרַא ןענעז

 טָאה טכיל סָאד סָאװ ,ענרעטמַאל-ןסַאג ַא ןופ ןוא טָאטש רעד רעביא ןעגנאה
 .ןביוש יד ןשיווצ טרעטיצעג

 טָאה רע .ןעיירש טלָאװעג טָאה רע זַא ,טנלע ױזַא טליפעג ךיז טָאה יכדרמ

 ,ןייװעג ַא טימ ןצַאלּפסױרַא טשינ לָאז רע ןיירַא ליומ ןיא טּפוטשעג טסיופ יד

 -מוא ןוא ליטש טעיָאװעג ןוא סיפ ענייז ייב טגײלעגקעװַא ךיז טָאה טנוה רעד

 ריא ןיא יורפ רעד ןופ ןטָאש רעד טגיוועג ךיז טָאה טנעװ יד ףיוא .ךעלמייה

 טלָאװעג ךיז טָאה רע .טסוּפ ןוא קידייל ןעוועג זיא ןיכדרמ םורַא ץלַא .לוטשיגיוו
 ןטרָאד ןשטנעמ יד וצ ,זדלעפ םוצ ןייגקירוצ טעװ רע .ןײגסױרַא ןוא ןבייהפיוא
 ענייש יד טלָאװ רע .םענייאניא ייז טימ ןעמוקמוא ,ןייז טעוו סע סָאװ ןייז לָאז ןוא
 טקנעב רע יװ ,טליפעג רע טָאה ייברעד ןוא רעקיטש ףיוא ןסירעצ טציא ןידָאלק

 ,ןברַאטש טלָאװעג םיא ךיִז טָאה'ס .טמעלקרַאפ םיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד ,ריא ךָאנ

 יד ךרוד ןוא טייז ַא ןָא ךיז טלעטשעג ,רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 טָאה טרָאד ןוא ָאד ,ליטש ןעוועג זיא סַאג יד ,ןסיורד ןיא טקוקעגסױרַא ןענידרַאג

 -טנוװַָא רעד ןופ ןעגנַאגעגקירוצ זיא יורפ ַא ,שטנעמ ַא טכיילשעגייברַאפ ךיז
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 סָאװ ,ןטריבלייא ןבילקעגפיוא לדנטרעג ריא ןיא טָאה יורפ עטייווצ ַא .הליפת
 םעד ייב ןענַאטשעג זיא רוכיש ַא ,רעמייב יד ןופ ןגָארטעגּפָארַא טָאה טניוו רעד

 רעטקיטעּפשרַאֿפ ַא .גנילירפ ןוא יורפ ןגעוו ןעגנוזעג ,טדערעג ןוא ּפמַאל-ןסָאג

 ןיא טנַאּפשעג ,ןגָאװ ןקידרעדער ייווצ ַא ףיוא דלעפ ןופ ןרָאפעגמײהַא זיא רעױּפ

 ,ךעלשטנעמ ,שימייה ,ךעלדירפ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא ,ןסקָא ייווצ

 ןרערט יד ןטלַאהניא טנעקעג טשינ רעמ טָאה רע .טנייוועצ ךיז טָאה רע

 סָאװ ,יורפ יד ,רענייז טנלע רעד ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןופ טוט רעד .ךיז ןיא

 ןַאמ ריא ןופ טיוט ןפיוא ןעילוה ןעגנַאגעג ןוא בוטש יד ןזָאלרַאפ טשרע טָאה

 "פיוא ,טרעמָאיעצ ךיוא ךיז רע טָאה ,ןייוועג סָאד טּפַאכעגפיוא טָאה טנוה רעד

 .ינק ענייז טעּפַארדעג ןוא סיפ עטשרעדָאפ ייווצ יד ףיוא ךיז טלעטשעג

 ןָאטעגסױא ,ךיז טמלצעג ,לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עטלַא יד

 :טגָאזעג טָאה יז .ןירַא טעב ןיא טגיילעג ןוא ךיז

 ,טָאג טעב ,טכַאנ עטוג ַא .עּפַאנַאק רעד ףיוא ןטעבסיוא ךיז טנעק ריא --

 ,ןפלעה ךייא טעוװ רע

 ןוא ןפייפ ַא ןוא םי ןופ ןשיור סָאד טרעהעג רעטציא ךיז טָאה ןסיורד ןופ/

 .רענעגעװ עשרעיוּפ ןופ ןעּפירקס

 ,לוטש ַא ןיא ןפָאלשעגנייא זיא רע

56 
 א

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג זיא סע

 יד ןופ ןייש םייב טָאה רע .ריט יד טנפע ןעמ יו טרעהעג טָאה יכדרמ

 ךיז ןבָאה ןעמוקנייהֲַא ריא טימ .ןענידָאלק ןעמוקניײרַא ןעזעג ענרעטמַאל-סַאג

 ,םופרַאּפ ןוא ןפנָארב ןופ תוחיר ןגָארטרַאפ זָאנ ןייז וצ

 טָאה רע .םיא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה יז .טירט עליטש טלעטשעג טָאה יז

 ןיא ןעמונעג םינּפ ןייז ,םיא וצ ןלַאפעגוצ רעדיוו זיא יז ,ךיז ןופ טּפוטשענּפָא יז

 ףרערט עריא ןקַאב ענייז ףיוא טליפרעד טָאה רע .טשוקעג םיא ןוא טנעה עריא

 :טעשטּפעשעג ןוא טנייוועג טָאה יז

 רע .םיא רַאפ ,ןפעזָאשז רַאפ --- ןַאמ ןיימ רַאפ ןוטעג סע בָאה ךיא --

 .ןייז לחומ רימ טעוװ רע ,ןייז לחומ רימ טעוו

 יד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה רע .טדער יז סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע

 ֹזַא ןוא ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טנייוו יז זַא ,דניז ןייק ןעגנַאגַאב טשינ זיא יורפ

 ןוא סמערָא ענייז ןיא טמעלקעגנייא יז טָאה רע .ףיוא יז טסערפ רעיורט רעד

 .רעקיל ןופ חיר ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ליומ ריא ןופ ,ןּפיל עריא ןיא ןגיוזעגנייא ךיז

 ךיז טמעלקעגנייא ,ןרעטש ןרעביא ,ןגיוא יד רעביא טשוקעג םיא טָאה יז

 ןעוועג זיא זדלַאה ריא .טרעטיצעג טָאה יז .ץוש טכוזעג טלָאװ יז יװ ,םיא ןיא

 ,סייוש ןטלַאק ַא ןופ טנייפ
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 "קירוצ ,עלייו ַא ךיז טמַאזעג .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא יז

 .לטייב-טנַאה ריא ןופ רעסעמ ַא סױרַא טמענ יז יװ ןעזעג טָאה רע .ןעמוקעג

 -רַאפ רעסעמ סָאד טָאה יז ,לָאטש ןופ ףרַאש רעד טימ ןוטעג-ץילב ַא טָאה סע

 סרעטומ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .ןוויוא ןופ שַא םעד רעטנוא ךיק ןיא טקעטש

 ,טייז סרעטומ רעד ייב טגיילעג ךיז ןוא טעב

 ןעמוקעגקירוצ זיא יז ,ןפיוקנייא זיוה ןופ סױרַא עטלַא יד זיא ירפ ץנַאג

 :טנעה ענעכָאוברַאפ טימ

 יַאילּפ רעד ףיוא ,טכַאנייב ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רענלעז רעשטייד ַא ---

 ןוא ײצילָאּפ טימ לופ זיא טָאטש יד ,ץטירַאיב ןייק טריפ סָאװ ,םי םייב עשז

 ןליוו ייז .ןסַאג יד ןיא טסיש ןעמ .ןשטנעמ ליפ טריטסערַא ןעמ ,רענלעז עשטייד

 !ךעלקערש זיא סע .רענלעז ןשטייד םעד רַאפ עקירעזדנוא ןעצ ןדרָאמרעד

 ףיוא ןוטעג-קוק ַא טָאה רע .ןסעיינ יד ןופ טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה יכדרמ

 ץלַא רע טָאה ,ןגיוא עצרַאװש עריא ןופ טייקפיט רעד ןיא ןוא יורפ רעגנוי רעד

 לכיימש רעקידיירפ ַא יװ ןעזעג טָאה רע .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז .ןעזעג

 .סעיינ רעד ןופ ןעלקניוו-ליומ עריא םורַא טלזיירק

 .ריא רַאפ טָאג ןטעבעג קנַאדעג ןיא טָאה רע

 טָאה ןידָאלק .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ טכַאנרַאפ טסעומשעגּפָא ןבָאה ייז

 ענרעצליה ,סעטַאמש רעמ סָאװ ךיז ףיוא ןָאטעגנָא ,רעדיילק עטלַא טכוזעגסיוא

 טָאה יכדרמ .גייצנירג ,ןשזַאדנַאב ,ןייוו ,זייּפש טקַאּפעגנירַא שיוק ַא ןיא .ךיש

 ענרעצליה טימ ךיש ןָאטעגנָא ךיוא .רעדיילק עטלַא טּפעלשעגפױרַא ךיז ףיוא

 רעטכָאט יד .טנגעג רעד ןופ רעױּפ ַא יו ןעזעגסיוא ןצנַאגניא טָאה רע .ןליוז

 ןוא טנייועג ,טמלצעג ךיז טָאה עטלַא יד .רעטומ רעד טימ טנגעזעג ךיז טָאה !

 .זיוה ןופ סױרַא ייז טימ זיא טנוה רעד .קילג ןשטנווועג ייז

 טימ לופ ןעװעג ןענעז ןסַאג יד .םורד ףיוא געװ םעד ןעמונעג ןבָאה ייז

 -ןישַאמ טלעטשעצ ןעוועג ןענעז ןעלקניוו יד ןיא ,יײצילָאּפ ,ןלורטַאּפ --- ןשטייד

 טָאה טָאטש יד ,ןטַאנַארג-טנַאה טימ ןדָאלַאב ןעוװעג ןענעז רענלעז יד .ןסקיב

 -םירעױּפ ענעסירעגּפָא ייוצ יד ףיוא טָאה ןעמ .טכַאלש ַא רַאפ יװ ןעזעגסיוא

 .שיוק םעד טקוקעגכרוד ןעמ טָאה טיָא ןייא ףיוא .טכַא ןייק טגיילטג טשינ טייל

 .ןייג טזָאלעג ייז טָאה ןעמ

 טזָאלעגּפָארַא ,לָאט ַא וצ טעװעריקרַאפ ךיז ייז ןבָאה טָאטש רעד רעטניה

 ,זדלעפ םוצ טריפ סָאװ געוו םעד ןעמונעג ןוא לָאט םעניא ךיז

 ,טליהעגנייא ייז טָאה טייקיולב עלעקנוט ַא

 | ,םערָא ןייז ןיא טגײלעגנײרַא טנַאה ריא טָאה יז

 םָאה ךיא --טגָאזעג ליטש יז טָאה-- טנעקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא ---

 ןיימ בָאה ךיא .קיטייו רַאפ טצַאלּפעג ךיא טלָאװ טשינ זַא ,ןוט סעּפע טזומעג
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 יקסװָאנשזולד השמ

 , 1 זיא רע .טצהעג ביל קרַאטש ןפעזָאשז

 ןעקנורטעג ,ךעליירפ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא ,טנוװֶא ןטכענ ,לָאז-ץנַאט ַא ןיא קעװַא

 טכַאמעג ןילַא ךיז בָאה ךיא .ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ טצנַאטעג ןוא רעקיל

 "עג ךיז בָאה ךיא .לַאזיץנַאט םעד ןופ סױרַא ךיא ןיִב טנוװֶא ןיא טעּפש .ץרַאה

 ןעױרפ"ןסַאג טפָא ןעמ טפערט ןטרָאד זַא ,סייו ךיא .םי םוצ געוו ןפיוא טזָאל

 'רעשיפ ענעזָאלרַאפ יד ןיא רעדָא ,עשזַאילּפ רעד וצ רענלעז יד טימ ןעייג ייז

 ןטסענ-עביל יד ןיא טרָאד ,םי ןופ גערב םייב ךיז ןגיוו סָאװ ,ךעלפיש

 ןיב ךיא .שטנעמ רעכעלרעדנווז ַא ןעווע
+ 

 םיא ךיז טָאװה סע .דייר עקידנשטּפעש עריא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יכדרמ

 רעדָא ,ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער רעדָא ,הליפת א טגָאז יורפ יד זַא ,טכאדעגסיוא

 .יודיוו ַא רָאג

 לרעטכעלעג ןסיררַאפ ַא טימ .ךעלרוכיש ,ךעליירפ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא ---

 ןשטנעמ ףיוא ןפָארטעגנָא בָאה ךיא .סמערָא יד ןיא ןלַאפוצנירַא ןדעי טיירג

 לרעטכעלעג ַא טימ רעבָא ךיז בָאה ךיא .רימ וצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןעגנַאגעג זיא רע ,רענלעז רעשטייד ַא ןעמוקעגנָא זיא סע .ייז ןופ טײרדעגסױרַא

 ןטנװַא עמַאזנייא ןיא טכוז ןַאמ ַא סָאװ סָאד ,טכוזעג ןוא טירט עכעלעמַאּפ טימ

 ,עביל ןגָאלשעגרָאפ רימ ןוא ןגיוא יד ןיא רימ טקוקעג ,ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה רע

 ךיז טעשטרָאק בייל ריא יו טליפעג טָאה יכדרמ .ןוטעג-רעטיצ א טָאה יז

 :טדערעג רעסייוו טָאה יז ,םירוסי רַאפ

 -רעטניה ןיא טזָאלעג ךיז בָאה ךיא .ןסױטשעגּפָא טשינ םיא בָאה ךיא --

 טריפעג םיא בָאה ךיא .ןקרעמַאב טשינ ךימ לָאז ןעמ ידכ ,ערעטצניפ ,ךעלסעג

 ןעװעג טשינ ָאד רענייק זיא סע .עשזַאילּפ רעד ףיוא טרָא טרעדנוזעגּפָא ןַא וצ

 ,טשוקעג ךימ טָאה רע .ייווצ ןעוועג ןענעז רימ .טנוװֶַא רעקיטניוו רעטלַאק ַא

 טשינ ךיז בָאה ךיא .רימ ףיוא ךיז ןפרָאװעג ,דייר עכעלטרעצ דימ וצ טדערעג
 ןטלַאהוצסיוא תוחוכ ןבעג רימ לָאז רע טָאג ןטעבעג זיולב בָאה ךיא .טרעוועג

 טצעזעגניײרַא ןוא רעסעמ ןיימ טּפָאטרעד ךיא בָאה ,גנוסעגרַאפ ןופ טנעמָאמ ַא ןיא

 ...רעּפרעק ןיימ ןופ ןלַאפענּפָארַא זיא רע .עציײלּפ רעד ןיא םיא

 יז טָאה םעדכָאנ .ןגיוושעג ןבָאה עדייב .עקנילייו ַא ןבילבעג ליטש זיא יז

 :טגָאזעג רעטייוו

 ןבעל ןגנוי טנַאמ ןיימ רַאפ .ןעוועג זיא סע סָאװ וטסייוו עקירעביא סָאד ---

 | ,טלָאצַאב ןעמונעג ךיא בָאה

 ייוצ ,לָאט ןיא ןכָארקעג ןענעז ייז .םערָא ןייז וצ טקירדעג ךיז טָאה יז

 ,רעבירג ןיא ןיירַא ןענעז ייז .סיפ ערעייז ייב ןעגנַאגעג זיא טנוה רעד ,סנטָאש

 ןטסגנַא ןוא סייווש ןופ טקייוועגכרוד ןעוועג ןענעז רעדיילק ערעייז ,סױרַא

 :טגָאזעג יכדרמ טָאה ,ןייג העש עכעלטע ךָאנ

 .זדלעפ רעד זיא טָא .ָאד רימ ןענעז טָא --
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 ןפור רימ --טעשטּפעשעג יז טָאה-- טנַאקַאב טוג רימ זיא זדלעפ רעד -

 טמוק ,סטוג ןשטניוו סעּפע רעוװ ךיז ליוו סע זַא ."זדלעפ גנושטניוו רעד, ָאד םיא

 ,זדלעפ םעד וצ ןעמ

 עטיוט יד ןעזרעד טשינ לָאז רע ,ןקוקוצמוא ךיז טָאהעג ארומ טָאה יכדרמ

 םעדכַאנ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא רע .רעדורב ןייז ןופ רעּפרעק םעד ,סרעּפרעק

 ,טנוה רעד ןוא ןידָאלק

 ןעװעג זיא טײקליטש עטסיוװ ַא .טנװֶא ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,גנופַאשַאב טלעוו רַאפ יו טייקליטש ַא ,סעלַא רעביא ןסָאגעגסיױא
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 לטיּפַאק רעטפלעווצ

 םי םוצ ןעיצ ןרעסַאװ עלַא

 ןענָאילימ טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,זדלעפ ןופ לייהסיוא םעד ןי

 -יועג ,סמערוטש ,ןעיינש ,סנגער ךרוד טרעיובעג ןרָאי

 םייב ןטלַאהעג ןשטנעמ ריפ יד ןבָאה ,ןוז ,ןטניוו ,ןרעט

 ,תעגושמ ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ דנַאר

 עגר ןייא ןייק ייז ןבָאה קעווַא זיא רעלעה יכדרמ טניז

 רערעטיב רעייז ןגעוו ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא טשינ

 -עג טייקכעלגעמ םוש ןייק ןעזעג טשינ ןבָאה ייז .עגַאל

 .ןרעוו ֹוצ טעוועטַאר

 .ינש טימ ןוטעג סָאד טָאה רע .דנּוװ סמיוב הנח טלייהעג טָאה טרעבָאר

 -רַאפ עריא טצענַאב ,דנוװ ריא ןשַאװעג טָאה רע .זדלעפ םורַא ןגעלעג זיא סָאװ

 ןרעדנַא םוצ רענייא טעילוטעג עלַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ריפ יד ,ןּפיל עטכַאמש

 ןוא טיורב ןסיב ןטצעל ןטימ ךיז טלײטעג ,טלעק ןופ ןייגוצסיוא טשינ ידכ

 ,רעסַאװ ןּפָארט ןטצעל

 טשטייד עכעלטע טזָאלענּפָארַא זדלעפ ןופ טייוו טשינ ךיז ןבָאה טייצ-גָאטימ

 ןסקיב-ןישַאמ ,ןטקיב ,טניה ,ךעלטצב-דלעפ ,ןליבָאמָאטױא עניילק טימ רענלעז

 ,ףלעוו עקירעגנוה יוװ ןפָאלעגמורַא ןענעז טניה יד .םוטעמוא טרעטשינעג טָאה ןעמ

 יד ןבילקעגפיוא ןבָאה רענלעז יד ,רוּפש ןייק טריפעג טשינ טָאה זדלעפ םוצ

 -נײרַא ייז ןבָאה ןדִיי עטנַאקַאבמוא יד ןופ ןוא רעּפרעק ספלָאװ .סרעּפרעק עטיוט

 -ַאב ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ייז ןבָאה טנוה ןטיוט םעד .,ןגָאװ ןייא ןיא ןפרָאװעג

 ןופ קעװַא ייז ןענעז .ןבילקעגפיוא ץלַא ןבָאה ייז יו םעדכָאנ .ןגָאװ ןרעדנוז

 .טרָא םעד

 םעד ןטלַאהעגנייא ,ןעזעגוצ ץלַא סָאד טָאה זדלעפ םעניא עּפורג עניילק יד

 .קערש ןופ ןרָאװעג טמוטשטנַא ןוא םעטָא

 ,ליטש קידארומ ןרָאװעג רעדיוװ זיא םעדכָאנ
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 .טגָאזעג טרעבָאר טָאה -- זיומ ַא יװ ןפָאלטנַא זיא רעלעה יכדרמ רעד --

 .טעװעטַארעג ךיז רעטשרע רעד --

 רעלדַא ןָאמָאלַאס טָאה -- ףָאט טנעקעג סָאד טָאה זדנוא ןופ רעדעי --

 ךיז רע טָאה רעטציא .ןעמַאוצ ןטלַאה טפרַאדעג ךיז ןבָאה רימ --- .טמורבעג

 ,דלעפ ןיא טניוו םעד ךוז ייג ןוא לעפ ןייז טיִמ ןטלַאהַאבסיוא

 ,שטנעמ רעקיטומ ַא זיא רע -- .טצכערקעג הנח טָאה -- ןעמוק טעװ רע -

 ,געווסיוא ןַא ןעניפעג טעװ רע .רעדורב ןייז יו ױזַא זיא רע

 -שָאק ןיא ,קערש ןיא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא טעשטרָאקעג ךיז ןבָאה ייז

 ןעועג ןיוש ייז ןענעז רעטציא .גָאט ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז ןבָאה ייז .רַאמ

 "פייווצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה םיוב הנח וליפַא ,ןטַארַאפ ייז טָאה יכדרמ זַא ,רעכיז

 טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טנייה טכַאמעגּפָא ןבָאה ייז .טייקכעלרע סיכדרמ ןיא ןעל

 ,ץינערג רעד וצ רעטייוו ןזָאל וצ ךיז

 ןשיווצ קינייװ ןבָאה ייז ,טייקיבייא ןַא יו ןגיוצעג טנייה ךיז טָאה גָאט רעד

 ענייז ןעזעג טָאה רענייא .ןרעדנַא ןפיוא זייב ןעװעג זיא רעדעי .טדערעג ךיז

 יז זַא ןכָארבעג ױזַא ןעוועג זיא טימעג רעייז .ןרעדנַא םעניא תורצ ענעגייא

 .תעגושמ ייב ןטלַאהעג ןבָאה

 ,רעטערַאמכרַאפ א ןעוועג זיא למיה רעד .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא רעדיוו

 ןגָארטעג ךיז טָאה טלעק ערעטיב ַא .ודלעפ םעד ןסימשעג טָאה ןגער רענבירד ַא

 ירעכיט עצרַאװש טימ גרעב יד טליהעגנייא טָאה שינרעטצניפ יד ,ייז רעביא

 ,טכַאנ יד יו רערעטצניפ ךָאנ ןעוועג זיא טימעג רעייז

 ןכירקוצסױַא דלַאב טיירגעג ךיז ןוא העש ךָאנ העש ַא טרַאװעג ןבָאה ייז

 צניפ רעד ,לרוג ןטנַאקַאבמוא םעד ןבעגרעביא ךיז ןוא זדלעפ םעד רעטניה ןופ

 ,גרעב יד ןיא ןצנַאט סָאװ ,םידש עלַא ןוא שינרעט

 "עגנָא ןבָאה ייז .ןסיורד ןופ ךרָאש ַא טרעהעג ייז ןבָאה טנװָא ןיא טעּפש

 ןבָאה ייז .רעצרעה יד ןופ ןּפַאלק סָאד טרעהעג טשינ ,רעהעג סָאד טגנערטש

 ,טנוה ַא ןוא ןיירַא ןכירק ןשטנעמ ייווצ יו ןעזעג רעטצניפ רעד ןיא

 ! ןָאמָאלאס ,לגייפ ,טרעבָאר ,הנח ---
 !ךעלגעמ טשינ זיא סע !טָאג ,ָא !יכדרמ --
 יכדרמ .ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןלַאפעגּפױרַא רעטצניפ רעד ןיא ןענעז ייז

 :טגָאזעג טָאה
 ,ןירעריפ-גרַאב יד ןייז טעװ יז .ןידניירפ ַא ערעזדנוא ,ןידָאלק זיא סָאד --

 ףיוא געוו ַא ןעמענ טעװ ןעמ .ךיז ןזָאלסױרַא ןוא העש ייווצ ןטרַאװּפָא ןלעװו רימ

 ןרעדינּפָארַא ןטרָאד ןופ ןוא ךיוה ַא ףיוא ןעּפַארדפױרַא ךיז ףרַאד ןעמ .קירוצ

 'נייא ךיז סע טעװ רשפא .ץינערג רעשינַאּפש רעד וצ טריפ סָאװ ,געוו ַא ףיוא

 ?הנח טכַאמ סָאװ .ןבעג

 .רעסעב ליפ ךיא ---

 ךיוא ןבָאה רימ .לָאהָאקלַא ןוא ןשזַאדנַאב ןַארַאפ ןענעז ָאד ,טרעבָאר --
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 .ןריובעג ָאד זיא יז .גרעב יד טוג רעייז ןעק ןידָאלק םַאדַאמ .ךייא רַאפ ןייּפש

 ,רימ יו ױזַא רעטנלע ןַא ,טנוה ַא ךיוא ןבָאה רימ .ןריפ זדנוא טעװ יז

 ױזַא ,עיזפסנַארט:טולב ַא טכַאמעג ןשטנעמ ריפ יד טלָאװ ןעמ יװ ױזַא !

 טשינ דיירפ סיורג רַאפ ןבָאה ייז ,ייז ףיוא טקריוװעג ןעמוקקירוצ סיכדרמ טָאה

 ,רטפעג רעד ןַא ןסעגרַאט עלייוו ַא ףיוא ןבָאה ייז .ןוט וצ ךיז שיימ סָאװ טסווװעג

 סנידַאלק יײז טָאה דיירפ רעייז ןופ טקעוועגפיוא ,רָאפ טשרע ייז טייטש סע סָאװ

 :לוק שיטַאמַארד

 ?רעוולָאװער ַא רעדָא רעסעמ ַא טָאה ךייא ןופ רעוו --

 ,טגָאזעג רעלדַא ןָאמָאלַאס טָאה -- רעװלָאװער ַא ןוא רעסעמ ַא בָאה ךיא --

 ,יפורעגסיוא טרעבָאר טָאה -- !ןזיא קיטש ַא ןוא רעסעמ ַא בָאה ךיא ---

 ,טסוװעג ןידָאלק טָאה סָאד ,רעסעמ ַא ךיוא טָאה יכדרמ זַא

 ףרַאד סע .געוו ןכעלרעפעג ַא ןעמענרעטנוא ןעייג רימ !טרעה רעטציא --
 .ץינערג רעשינַאּפש רעד וצ טמוק ןעמ זיב ,סופוצ ןייג וצ טייצ העש ריפ ןעמענ

 ןייז רימ ןפרַאד ,טכַאנייב רעגיײזַא ייווצ םורַא ןענַאד ןופ ןײגסױרַא ןלעװ רימ

 טשינ רענייק לָאז געוו ןפיוא .גָאטרַאפ סקעז ןוא ףניפ ןשיװצ ץינערג רעד ייב
 ןגָאינָא זדנוא ןלעװ סע ביוא ,רעטציא טנגער סע סָאװ קילג ןבָאה רימ ,ןדער
 בא .ןייטש ןביילב ריא טלָאז ,ןלורטַאּפ עשטייד ןענעגעגַאב ןלעװ רימ רעדָא
 -ןישַאמ ןופ ןליוק יד ןדיימסיוא טשינ ןעק רענייק ןוא ךָאנ ייז ןסיש ,טפיול ןעמ
 רימ ןזימ ,רענלעז ייווצ יװ רעמ ןופ ןייטשַאב טעװ לורטַאּפ רעד ביוא .ןסקיב
 רעד .ןלַאפרַאפ .ףוס ןפיוא ןטרַאװ ןוא טנעה ערעייז ןיא ןבעגרעביא עלַא ךיז
 לורטַאפ רעד רעבָא ביוא ,לָאמנייא רָאנ טברַאטש ןוא לָאמנייא רָאנ טבעל שטנעמ
 ךיא ןוא ,טפָא ָאד ךיז טפערט סע יװ ,רענלעז ייווצ זיולב ןופ ןייטשַאב טעוו
 ,רענלעז קיניײװ ןבָאה ןוא טָאטש יד ןרעגַאלַאב יז ןלעוװ טכַאנייב טנייה זַא ,ביילג

 ! טרעה ןַאד

 םיוק םיא טָאה יכדרמ .טייז ריא ןיא ןוטעג גנורּפש ַא טָאה טנוה רעד
 -רעטַאלפ ַא טָאה זיומרעדעלפ ַא .ןרעיוא יד טלעטשעגפיוא ןבָאה עלַא .טמיוצעג
 -םיוא טָאה ילפ ןיפ שיור רעליטש ןייז ןוא ןשטנעמ יד ןופ ּפעק יד רעביא ןוטעג
 ףשטנעמ יד יו טוג ױזַא רַאפעג טליפעג טָאה רעכלעוו ,טנוה םעד טקעװעג

 :טדערעג רעטייוו טָאה יז

 ןייק ןרילרַאפ טשינ :רענלעז ייווצ ןופ טײטשַאב לורטַאּפ רעד ביוא ---

 ךיז ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד טימ ןוא ןבעל סָאד ןלעטשנייא ,עגר עקירעביא

 טשינ ,סרעסעמ טימ ןכעטשרעד ייז ןוא רעוועג סָאד ןסײרסױרַא .ןייז ףיוא ןפרַאװ
 לעװ דיא .ןדנוקעס עטלייצעג ןיא ןרעװ ןוטעג זומ ץלַא .רעװלָאװער ןייק ןצונַאב

 עלא טנעז ריא .ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןיב ךיא .ןגעוו יד טוג ןעק ךיא .סיורָאפ ןייג

 ,ןייטש ןביילב ייז ןסייה ,ןגעקַא טמוק לורטַאּפ רעד ביוא עקרַאטש ,ןשטנעמ עגנוי

 -ןשַאט א טימ רערעדנַאװ יד ייז ןטכײלַאב ןַאד ,רעטצניפ ךָאנ זיא סע ביוא

 רימ ןביג ,ייוצ טשינ ךיא גָאז םיוק ."ייווצ , :לַאנגיס ַא ןבעג לעװ ךיא ,לּפמעל
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 רעטניה ןייג טעו רעלעה עיסעמ .טנעה ערעייז ןיא רעביא קידנגייווש עלַא ךיז

 :טעוו ךייא ןשיוצ יורפ עניילק יד .םיא ךָאנ -- רענעמ ייווצ ריא ןוא רימ

 -ַאדנַאב ,טכַארבעג ןבָאה רימ סָאװ זייּפש יד טסע טציא .רעקנַארק רעד ןפלעה

 עוו ןכייצ ַא ןבעג לעוו ךיא .טרָאװ ןייק ןדער רעמ טשינ ןוא עקנַארק יד טרישז
 ,ןייג ןבייהנַא ןענעק רימ

 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןידָאלק

 ףעטנַאקַאבמוא רעד ןופ רעטרעװ יד טָאה זדלעפ ןיא שטנעמ יד ןופ רעדעי

 ןַא ןענעיילסיוא טרעהעג ןטלָאװ ייז יו ןעוועג זיא סע .ךיז ןיא טּפַאזעגנייא יורפ

 סע יִצ ןסיו וצ ףוס םוצ ןעמוקעגוצ טשינ ךָאנ ןענעז ןוא ייז רעביא לייטרוא
 ,גנוײרפַאב -- טמוק סע רעדָא ,ףָארטש עברַאה ַא טמוק

 .רעצ ןוא גנונעפָאה ,קערש טימ טפירטעג ןבָאה ןדנוקעס ןוא ןטונימ יד

 ,העש ךָאנ העש ,טונימ ךָאנ טינימ

 .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ןידָאלק

 !ןעייג רימ ---

 "עג ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעגכָאנ זיא טנוה רעד .לייה ןופ סיױֹרַא ןענעז עלַא

 | .ןיכדרמ ןופ טייז רעד ייב ןטלַאה
 ףָאנ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג ןיא ןידָאלק ,ץעק יד יװ ליטש ןעגנַאגעג ןענעז ייז

 "טשגנייא ןעוועג ןענעז ןקילב סנעמעלַא ,ריפ יד --- ןדייב ייז ךָאנ ,יכדרמ -- ריא

 ,טייקטייו רערעטצניפ רעד ןיא טזיּפש

 ":ָאלּפעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג סיכדרמ .העש ךָאנ העש ןעגנַאגעג ןענעז יז

 ךיז ןיא טָאה רע .ףלָאװ רעדורב ןקיטומ ןייז ןופ םוקמוא םעד ןשיוװצ טרעט

 "רָאמרעד טָאה סָאװ רעד ,עקשטנעה סנַאה רעדרעמ ןופ ןעמָאנ םעד טרזחעגנייא
 "עג ךיוא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז .טגָאז ןידָאלק יי ,ןדַיי רעטרעדנוה טעד

 ,ןידָאלק רענייש רעד םורַא טרעטנַאלּפ

 .םיא טָאה יז סָאװ ,ןשוק יד ןופ טײקמערַאװ יד טליפעג ךיז ףיוא טָאה רע

 ריא טָאה רע .ריא ןגעװו טפַאשביל טימ טכַארטעג טָאה רע .ןעקנָאשעג טכַאנייב

 'טסנרע טשינ טנייה זיב ךָאנ טָאה רע .טנגוי ןייז ןופ ןרעייפ עלַא טימ ןעמוקַאב ביל
 ךוט וצ טַאהעג רע טָאה ווָאנילַאמ לטעטשיםייה ןייז ןיא .יורפ ןייק טַאהעג ביל

 .ץעטסנעש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,ןפָאלעגכָאנ םיא ןענעז ןעיורפ ,ךעלדיימ טימ

 -עייל עקידנעטש סָאד ,טייקטמולחרַאפ עקידנעטש ןייז וצרעד .לטעטש ןיא םירוחב
 ןכעלנעמ ןבעגעגוצ םיא טָאה ,ןטלעװ ערעדנַא ןיא ןוטרַאפ ןייז ןוא רעכיב ןענ

 .,רעגנוה ןלעוסקעס ןייז ןליטש וצ ןעיורפ טַאהעג רע טָאה עינלעב ןיא ךיוא .ץייר

 ,רעכיב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא רע .טשינ ךיז רע טָאה טבילרַאפ רעבָא

 ןעמונעגנָא ןכַאז ערעדנַא עלַא ,םיא םורַא ץלַא טָאה ןוא ןענרעל טימ ,ןרידוטש טימ

 .ןטײקשירַאנ עליוה רַאפ

 ןידָאלק יורפ רענייש ,רעקיטומ רעד טימ ךיז ןענעקַאב ןוא ןעזרעד סָאד

 .ַא ןיא ןײרַא זיא רע .קורדנייא ןכעלנייועגרעסיוא ןַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה
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 געל סָאװ ןטלַאהנָא לָאז םולח רעד טלָאװעג ןרעג טָאה רע ,םולח ןכעלרעדנווו

 | ןרעיוד סע לָאז קיבייא ,רעג
 ,ןלַאפ-רעסַאװ ,ןזדלעפ ,גרעב ךרוד טכַאנ רעד ןיא ןייג םעד תעשב ,רעטציא

 ףיא עגר עדעי טלעטשעגסיוא ,שינרעטצניפ רעפיט ןיא ,עטָאלב ןיא ,ןגער ןיא

 טעוװ סע סָאװ םעד ןופ ןייּפ םוש ןייק טליפעג טשינ רע טָאה ,ןרַאפעג עלַא

 ,טירט עריא טרעה רע .ָאד זיא ןידָאלק סָאװ ךעלקילג ןעוועג זיא רע ,ןפערט

 ףיוא טעייװ סע .טייקטנעָאנ ריא ,טלַאטשעג ריא רעטצניפ רעד ןיא טעז רע

 ,.טייקכעלבייוו ריא טימ םיא

 ,ךיוה רעטעמ טנזיוט ייווצ ןופ גרַאב םעד טכיירגרעד טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז

 טגעקעג םיוק ייז ןבָאה לָאמלײט .םייל ןיא ,יינש ןיא טעשטּפָאטעג ןבָאה יז

 ןטימעגסיוא טָאה יז .קיטכיזרָאפ טריפעג טָאה ןידָאלק .סיפ יד ןּפעלשסױרַא

 יד ןועדינּפָארַא טפרַאדעג עלַא ייז ןבָאה רעטציא .ךעלעגעטש טכוזעג ,רענייטש

 | ,ךייה עבלעז
 טפרַאדעג טָאה ןרעדינּפָארַא סָאד .רעגיײזַא ףניפ דלַאב ןעוװעג ןיוש זיא סע

 עג ,טנַאּפשעג ייז ןבָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .העש עצנַאג ןייק טשינ ןעמענ
 .רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ ןעמוקעג ןענעז ייז ,סנקור יד ףיוא ךיז טקור

 לּפענ רעטכיל ַא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה רעטעּפש טונימ שכעלטע טימ
 ,טדניוװשרַאפ ןוא ךיז טבייה סָאװ ךוּפ ַא יו ,ןקלָאװ רעטכייל ַא יוװ ,גרעב יד רעביא

 רעד טימ ןכייצ ַא טכַאמעג טָאה ןידָאלק .טירט טרעהעג ייז ןבָאה םיצולּפ

 טימ רענלעז עשטייד ייווצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה דלַאב .ןייטש ןביילב וצ טנַאה

 ,ןסקיב עטקערטשעגסיוא

 .ןגירשעגסיוא עדייב ןבָאה --- !ןביילב ןייטש ---

 יירשעג סָאד זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןגירשעגסיוא ןידָאלק טָאה --- ! ייווצ ---
 ."ייוצק :טרעפטנעעגּפָא טָאה ָאכע רעד ןוא ןוטעג לקייק ַא ךיז טָאה

 ַא ךיז ןידָאלק ןוא יכדרמ טָאה ,גיוא ןטימ ןעזרעד וצ טשינ ,לענש-ץילב

 ןעגנורּפשעגפיורַא זיא טנוה רעד .רענלעז עדייב יד ןופ סיפ יד וצ ןוטעג-ףרָאװ

 ןרָאװעג ןענעז ייז .שיילפ ןכייו ןיא ןסיבעגנייא ךיז ןוא קרַאק םוצ זיב םענייא
 ןטייווצ םייב ,טנאה ןופ סקיב יד ןלַאפעגסױרַא זיא םענייא ייב ,טרעדיילשעגמוא

 ןוא ןָאמָאלאס .ךיוה רעד ןיא עפול רעד טימ טעּפעשטרַאפ סקיב יד ךיז טָאה

 ןענעז ןטסיופ יד טימ ,ןשטייד ייווצ יד ףיוא ןוטעג-ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה טרעבָאר
 טסעפ ןטלַאהעג םענייא טָאה טנוה רעד .ייוצ יד ןופ רעליימ יד ןיא ןיירַא ייז

 רעטכירעגמוא רעד לייוו ,טנעקעג טשינ ייז ןבָאה ףליה ךָאנ ןעיירש ,קרַאק םייב
 םיוק .םינדחּפ עסיורג עבטב ןענעז ןשטייד ןוא טריזילַארַאּפ ייז טָאה לַאפנָא
 -עגכיילג סָאד דלַאב ייז ןרילרַאּפ ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטש ןעמ זַא ,ייז ןעעז

 ןיא םענייא ןכָאטשעגנײרַא רעסעמ ןייז טימ טָאה יכדרמ .סיפ יד רעטנוא טכיוו

 רעביא רעסעמ ןייז ןטלַאהעג ןיוש טנַאה רעטכער רעד ןיא טָאה ןָאמָאלָאס ,םערָא

 ןעגנולעג םיא זיא סע .,ןוטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה שטייד רעד .םינּפ סשטייד םעד
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 רעד ןיא .לגניצ םייב טעּפעשטרַאפ ךיז טנַאה רעד טימ ןוא סקיב יד ןּפַאכוצנָא

 סמענעי רעביא רעסעמ ןטימ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ןָאמָאלָאס ןעו עגר רעבלעז

 ןיא ןפָארטעג טָאה ליוק יד ןוא לגניצ סָאד ןוטעג-יצ ַא שטייד רעד טָאה ,זדלַאה

 :טמורבעגסיוא טָאה רע .ןרעטש סרעלדַא ןָאמָאלָאס

 ..ָאפ ןיימ רַאפ ,רע-ע-טדָאפ ןיימ רַאפ --

 עדייב ,טונימ עבלַאה ַא יו רעקינייו טרעידעג טָאה ענעצס עצנַאג יד

 ךיז טָאה טולב סָאד ,טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רעלדַא ןָאמָאלָאס ןּוא ןשטייד
 .דרע רעקימייל רעד רעביא טשימעגסיוא

 ,ןבייהפיוא טנעקעג טשינ ךיז טָאה םיוב הנח ,טשלחעג טָאה רעגניז לגייפ

 -עג טָאה טרעבָאר ןוא סעצײלּפ יד ףיוא הנח עקנַארק יד ןעמונעג טָאה יכדרמ

 ןעגנַאגעג רעטייו ןוא רעגניז לגייפ ןעמונ

 רעד ,קירעדינ ןגעלעג ןיא למיה רעד .ןכָארבעגפיוא טָאה גָאט רעיינ ַא

 גרעב יד .טייקיורג רעכעליולב קיכוּפ ַא טימ םיור םעד טליפעגנָא טָאה לּפענ

 ,ייבש ןוא סנירג ןקידטעמַאס ַא טימ ןפרָאװַאב ןעוועג ןענעז ןלָאט ןוא

 -יזיוצנַארפ רעד ףיוא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ייז .לענש ןעגנַאגעג ןענעז ייז

 ,דרע רעש

 ערעייז ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה סָאװ ןבעל סָאד טליפעג טשינ ןבָאה ייז

 ןעוועג זיא ליצ רעד ןוא .ליצ םעד רעסיוא ןעזעג טשינרָאג ןבָאה ייז .סרעּפרעק
 ,עינַאּפש ןכיירגרעד --

 ַא וצ ןעמוקעגוצ ןוא דנַאל:-ךַאלפ ףיוא ןפָאלעג ייז ןענעז העש ַא רעביא
 ,ףרָאד

 :ןײרַא רעוא ןיא ןיכדרמ ןוטעג-עשטּפעש ַא טָאה ןידָאלק

 טסָאה וד ,ןריּטַאּפ ןייק טשינ בָאה ךיא ,רעלעה ןידָאלק זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 יד ןריולרַאפ געוו ןפיוא טסָאה וד .בייוו ןייד ןיב ךיא זַא ,ןגָאז טסעװ וד .סַאּפ ַא

 טשינ זדנוא ייז ןענעק ,דִיי ַא טסיב וד !בייוו ןוא ןַאמ ןענעז רימ ,קנעדעג .ןריּפַאּפ

 ןרעפילסיוא טנייה ךָאנ ךימ ייז ןענעק ,עשידִיי ןייק טשינ ןיב ךיא .ןקישקירוצ
 ?קרַאמ ,טסרעה .ןשטייד יד וצ

 ,בייוו ...ןוא ןַאמ ןענעז רימ ,רעה ךיא ,ןידָאלק ,ָאי --

 ,טעװעטַארעג ןענעז רימ ---ןפורעגסיוא ןידָאלק טָאה-- ףרָאד שינַאּפש ַא --

 טָאה רע .ןוטעג-ליב ַא טָאה ,טייז סיכדרמ ייב ןפָאלעג זיא סָאװ ,טנוה רעד

 ףרָאד ןופ םיא ןבָאה טניה עכעלטע .ףרָאד ַא ,ןשטנעמ :שימייה טליפרעד ךיז

 עקידרעדער ייווצ ןיא ןסקָא ייוצ וצ טנַאּפשעג ןבָאה םירעוּפ .טרעפטנעעגּפָא
 סע סָאװ ,החמש סיורג רַאפ טעשזריהעצ לזייא ןַא ךיז טָאה לַאטש ןיא .רענעגעוו

 ןענעז טנוה רעד ןוא רערעדנַאװ ףניפ יד .טיירקעג טָאה ןָאה ַא ,גָאט ןיוש זיא

 -פיוא זיא רעגניז לגייפ .טרעביפעג ןוא טצכערקעג טָאה הנח .,ןייטש ןבילבעג
 טלָאװעג טָאה יז .טנעה סטרעבָאר ןיא ךיז ןסירעג ןוא תושלח ןופ ןעמוקעג
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 םענעמוקעגמוא ריא ןופ רעּפרעק רעד ןגעלעג זיא סע ּוװ ,טרָא םוצ ןפיול קירוצ

 ,ןָאמָאלָאס

 א ןגעקַא ןענַאטשעג .עטמוטשרַאפ ןענַאטשעג ייז ןענעז טונימ עכעלטע

 ,לרוג םעיינ
 עצרַאװש טימ ןעמרַאדנַאשז עשינַאּפש עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענעז דלַאב

 .ּפעק יד ףיוא סעקסַאק
 -עג טָאה טרעבָאר .רעסעּפ ,ןריּפַאּפ ףיוא טגערפעג ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד

 היא ןזיוועג טָאה םיוב הנח .רעגריב רעשיזיוצנַארפ ַא זיא רע זַא ,סַאּפ ןייז ןזיוו

 ריא ןזיוועג טָאה רעגניז לגייפ ,ןירעגריב עזָאלנטַאטש ַא ןעוועג זיא יז ,סַאּפ

 רעגריב רעשיליוּפ ַא ,סַאּפ ןייז ןזיוועג טָאה יכדרמ ,ןירעגריב עשינעמור ַא :סַאּפ

 . .קינייװעניא סעזיוו ןוא ןעלּפמעטש ליפ רעייז טימ
 .ןענידָאלק ףיוא קידנזײװנָא ,טגָאזעג רע טָאה --- יורפ ןיימ זיא סָאד ---

 !ַארָאינעס ,סַאּפ רעייא ---
 .געוו ןטייוו ַאזַא ןיוש ןרעדנַאװ רימ .געוו ןפיוא ןריולרַאפ בָאה ךיא ---

 יגרעב יד ןיא לטיײבטנַאה ןיימ ןריולרַאפ קילעפוצ

 ?ןריובעג ריא טנעז ווו ---

 .טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ .ןירעגריב עשיזיוצנַארפ .ךיירקנַארפ ןיא ---

 ,ָאדרָאב ןיא ןריובעג .ןיטילעַארזיא

 ?רעלעה יַאקעדרָאמ םעד וצ טַארייהרַאפ ריא טנעז גנַאל יוװ
 טנעדוטס ַא זיא ןַאמ ןיימ .זירַאּפ ןיא טניווװעג ןבָאה רימ .רָאי ייווצ ---

 .עימעכ ןופ

 ,טוג ---

 ,קנַאד ַא --
 ..וו"ַאא רעטלע ,טרובעג ,ןעמָאנ ןטימ ריּפַאּפ ַא ןבעגסױרַא ךייא ףרַאד ןעמ ---

 ייז ,טנַאּפשעג דרעפ ייוצ טימ ןגָאװ ַא טכַארבעג ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד

 -ַאב רעדעפ טרעבָאר ,רעדנוזַאב ,רעגניז לגייפ ןוא םיוב הנח טלײטעגּפָא ןבָאה

 ןבָאה ןעמרַאדנַאשז עשיפרָאד יד .רעדנוזַאב רעלעה *קלָאפרָאּפ, סָאד ןוא רעדנוז

 ןיא טכַאמ רערעכעה ַא וצ ןבעגרעביא טפרַאדעג רעגנירדניירַא עלַאגעלמוא יד

 ,גנולײטּפָא-ןעמרַאדנַאשז רערעסערג ַא

 'טשרע םוצ .ןרעדנַא ןטימ רענייא טשוקעצ ךיז ןנָאה ןשטנעמ יד ןופ רעדעי

 -רַאפ ייז ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד .ךעלדיימ ייווצ יד טימ ןגָאװ רעד טרירעג טָאה
 רעד ןיא ןטלַאהרַאפ לייורעד ייז ןבָאה רעדעפ טרעבָאר .שרעדנַא ּוװ טקיש

 ןעמ ןוא עגנילטכילפ עלַאגעלמוא ךָאנ ןעלמַאזנָא ךיז ןלעוו'ס זיב, הסיפת-ספרָאד

 ,דנַאל ןיא רעפיט ןקישקעװַא יז טעװ

 "ָאר .ןגָאװ ןרעדנוזַאב ַא ףיוא טצעזעגפיורַא ךיז ןבָאה יכדרמ ןוא ןידָאלק

 :ןיכדרמ טגערפעג ליטש טָאה רע .טנגעזעג ייז טימ ךיז טָאה טרעב
 ?ןידָאלק ..יד ,יורפ ענייש יד זיא רעוו ---
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 ..יורפ עכעלרעדנווו ַא --טרעפטנעעג יכדרמ טָאה-- ןידלעה ַא --
 ןשטנעמ עּפורג רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא עטרעיוּפ עשינַאּפש עטלַא ןַא

 :קערש טימ טגערפעג ןוא רעמינּפ יד ןיא ייז טקוקעגניײרַא

 קערש רַאפ ןעמלצ ןעמונעג ךיז טָאה יז -- ?גרעב יד ןעגנַאגעגכרוד --
 ,ןזייװַאב טשינ סָאד ןענעק םידש וליפַא .ךעלגעממוא ךָאד זיא סע --- גנוניוטש ןוא

 28 א
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 ןעלדנַאמ טימ טקעמשעג טָאה טוה יד .ןענידָאלק וצ ןלַאפעגוצ זיא רע

 "גורעגסיוא ןעוועג ןענעז סעציײילּפ עריא .קידנצייר-ךעלבליק ,דייז יװ קיטַאלג

 -סיימ ַא ךרוד רָאמרַאמ ןיא טרעמַאהעגסיוא יו קיטַאלג ,עכעלבייוו .,עלופ עטקיד

 -טַאלג יד יוװ ,דייז -- טיוה יד ,עלופ ןעוועג ןענעז טסירב עריא .טנַאה סרעט

 יד ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ ,ןטסברַאה יד ןיא לּפֶע עקיטפַאז עליק ןופ טייק

 דיירפ ,רעיורט טימ ןסָאגַאב ןעוועג ןענעז עריא ןגיוא יד .רעדעס יד ןופ ןרעייש

 טייקפיט יד .ןייועג ַא ,טעבעג ַא ןעמענפיוא ןעק סָאװ טייקפיט ַאזַא סעּפע ןוא

 ,קיטייוו ןוא ןייּפ ןייז ,רעצ ןייז ןעייטשרַאפ ןגיוא עריא ןופ

 .עריא ןיא ןגיוזעגנייא ןּפיל ענייז טימ ךיז טָאה רע

 לטעטש ןשינַאּפש םעד ןיא לרעמיצ-לעטָאה ןיילק ַא ןיא ןעוועג ןענעז ייז

 א וצ קוקסיוא ןטימ סנייא .רעטצנעפ ייווצ טַאהעג טָאה לרעמיצ סָאד .ַאדירעל

 ןבָאה ןגייווצ יד .עטעקַאנ ,עקידייל ןענַאטשעג טנייה ןענעז רעמייב יד ּוװ ,ןטרָאג

 -יא .טנַאה רעכעלשטנעמ ַא ןופ רעגניפ יו רעדָא ןעלּפָאג עגנַאל יו ןעזעגסיוא-

 -צנעפ ןטייווצ םעד ןופ .יינש רעסייוו רעכעלרעטיש ַא ןגעלעג זיא ןגייווצ יד רעב

 "עג טָאה סע ןכלעו ןיא ,רעטצנעפ ַא ךָאנ רעביאנגעקַא ןעזעג ןעמ טָאה רעט
 טגעלפ רע .רָאה ּפָאק ןצרַאװש ַא טימ רעקנַאלש ַא ןַאמ רעמַאזנייא ןַא טניווו

 ןליּפש .ןליּפש ןוא ענילָאדנַאמ ןייז ןעמענ ןוא ןעמוקמיײהַא ןטכַאנרַאפ יד ןיא

 -קנעב ליפױזַא טימ ןעגנַאעג עקיטעמוא עכלעזַא ,רעדילסקלָאפ ןוא ןסנַאמָאר
 טרעטַאלפעגנײרַא ןבָאה ענילָאדנַאמ רעד ןופ סעידָאלעמ יד .ןייועג ןוא טפַאש

 ןידָאלק ןוא (קרַאמ ןסייהעג טציא טָאה רע) יכדרמ ןופ לרעמיצ םעניילק םעד ןיא

 .רעלעה
 -עגסיוא םערָא ,טרילבעמ םערָא ,סניילק ַא רעייז ןעוועג זיא לרעמיצ סָאד

 ,טַאטש

 ןטייווצ ןדעי ןוא ַאדירעל ןיא ןביילב וצ קיליײיוװטייצ טביולרעד ייז טָאה ןעמ

 ןלָאז ייז זַא ןסייהעג ייז טָאה ןעמ ,ײצילָאּפ רעקיטרָאד רעד ןיא ןדלעמ ךיז גָאט

 ןטלַאה טשינ ייז ןעמ טעװ גנַאל לייוו ,עינַאּפש ןופ ןרעדנַאװּוצסיױא ןעַימַאב ךיז
 יו טריטסערַא טשינ ייז טָאה ןעמ .םענייק טסַאל-וצ ןלַאפ טשינ ןרָאט ייז ןֹוא

 ַא טדערעג טָאה ןידָאלק לייו ,ענעמוקעגניײרַא-לַאגעלמוא עלַא טימ טוט ןעמ

 ,םעד טימ סָאד יז טָאה טרעלקרעד .ןירעינַאּפש עטכע ןַא יוװ ,שינַאּפש םענייר
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 טבעלעג גנַאל טייצ ַא ןבָאה ןרעטלע עריא ןוא ָאדרָאב ןיא ןריובעג זיא יז לייוו

 .ןעיינעריּפ יד ןיא

 ןבָאה ייז ,גנוניוו רעמעװקַאב ַא רַאפ טלעג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז

 ןבָאה ייז ןדיילק ךיז ןוא ןסע ,געט יד ןבעלוצרעביא טלעג ןייק טַאהעג טשינ

 סָאד טעװעטַארעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלקילג ןעוװעג ןוא ןעמונעג ביל רַאפ ץלַא

 .ןבעל

 ןיא ,גנוסעגרַאפ ןיא ךיז ןבעגעגרעביא ןוא טַאהעג ביל עדייב ךיז ןבָאה ייז

 ,טייקגנוי יד .ןייז טעוו -- ןייז טעוװ סָאװ ןופ גנומיטש ַא ןיא ,דיירפ רעמיטניא

 סרעכעב ןעקנורטעג זבָאה ייז ןוא טרעטַאלפעג ייז רעביא טָאה טפַאשנדייל ,טסול

 ןדנַאר יד רעביא ןייו רעקימיוש יו ןפָאלעגרעביא ןענעז סָאװ ,דיירפ טימ

 .קיבייא .ןידָאלק --טעשטּפעשעג רע טָאה-- עניימ ןייז קיביא טסעוו --

 .קרַאמ ,ןסעגרַאפ רימ ןיא וטסעו טלעוו רעד ןיא קעװַא טסעוו וד ביוא ---

 ןיימ טסיב וד .ןדייש טשינ לָאמנייק ךיז ןלעוו רימ .טשינ לָאמנייק ,ןייג ---

 ,ץלַא ,רעניימ ןליוו רעד ,גנוצישַאב

 גָא לא
 א

 ,טכַאנ עצרַאװש:ךעליולב ַא טקוקעגנײרַא טָאה רעטצנעפ ייווצ יד ךרוד

 ןיא ןענעז רָאה עצרַאװש עריא ,זדלַאה ריא ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג טָאה רע

 ,טכַארטעג טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא טָאה רע .םינּפ ןייז רעביא ןלַאפעג ןזיירק-ןקָאל

 ךעלצעזעג ןייז טשינ זיא ןוא ןעמָאנ ןייז טגָארט יז ,עשידִיי ןייק טשינ זיא יז זַא

 ועוועג --- רעיורט ןייז ןיא ,ןבעל ןגנוי ןייז ןיא ןעגנוזעגנייא ןעוועג זיא יז ,בייוו

 ,טגיוװרַאפ

 שכיר ,עמערַאװ יד ןסירעגנײירַא ךיז ןבָאה רעביאנגעק זיוה םענעי ןופ

 סעּפע טָאה ,רעינַאּפש רעמַאזנייא ןַא ,ןטרָאד ןַאמ רעד .ענילָאדנַאמ רעד ןופ רענעט

 ,טָאג וצ ןעועג ללּפתמ רשפא רעדָא ,טנעמורטסניא םעד ףיוא טנייוועגסיוא

 ןעק רע סָאװ סעּפע וצ טפַאשקנעב עפיט ַא טרעמָאיעגסיױא רָאג רשפא רעדָא

 ,ןכיירגרעד טשינ

 ןוא ןידָאלק טגָאזעג טָאה-- ןסעגעג לָאמנייא זיולב טנייה ןבָאה רימ ---

 לָאמ םענייא םעד רַאפ וליפַא טשינ רימ ןבָאה ןגרָאמ ןוא ---רָאה סקרַאמ טעלגעג

 .ןפיוק וצ סעּפע טשינ ךיוא
 רעקידיז רעד רעביא טעשזדנַאלבעג ןבָאה ןּפיל ענייז .ןגיושעג טָאה רע

 ,דייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא יז .ןקַאנ ןוא ןקור ריא ןופ טײקטַאלג

 .זדנוא טימ ןייז טעוװ סע סָאװ ןוט טכַארט ַא זומ ןעמ ,קרַאמ ---

 ,.,נה =--
 ןיא המחלמ יד .ייצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמ ךיז רימ ןזומ גָאט ןטייווצ ןדעי

 -סיוא םוש ןייק ָאטשינ זיא סע ,גָאט ןדעי טימ טפרַאשרַאפ טרעוו טלעוו רעד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ַא ןיא ןטַאנָאמ עכעלטע ןיוש ןענעז רימ .ןקידנע לָאמַא ךיז לָאז סע זַא ,טכיז

 .געט ערעסעב ףיוא ןטכיזסיוא םוש ןָא ,טָאטש רעשינַאּפש

 ּוצ ןעימַאב ךיז לעװ ךיא ,ןייז טוג טעװ ץלַא .ןידָאלק ,ביל ךיד בָאה ךיא---

 .ןרעו טרעסעברַאפ טעװ עגַאל רעזדנוא ,טעברַא ןעמוקַאב

 טשינ רימ ןלעװ ןגרָאמ .קרַאמ רעביל ןיימ ,דייר זיולב רָאנ ןענעז סָאד ---

 ,טערַאגיס ַא ,טיורב לקיטש ַא ןפיוק וצ סָאװ טימ ןבָאה

 .ךַארּפש יד טשינ ןעק ךיא .ָאד רעדמערפ ַא ןיב ךיא ? ןוט ךיא ןעק סָאװ ---

 טסייו וד .ןבייהוצנָא סָאװ ןופ טשינ סייוו ןוא עימעכ ןופ טנעדוטס ַא ןיב ךיא

 רעזדנוא ןופ ןטנַאקַאב ַא םעניימ וצ וויירב ַא ןבירשעג געט יד בָאה ךיא ,כָאד

 -עמַא ןייק ןרעטלע ענייז טימ קעװַא זיא סָאװ ,דניירפ א םעניימ ,םייה רעטלַא

 ;רימ טימ סערדַא ןייז טַאהעג ךיא בָאה דָארג .קירוצ רָאי ןעצ ַא טימ עקיר

 ךימ ןעק רע ביוא ןטעבעג םיא בָאה ךיא .ןפלעה רימ טעװ רע ךעלגעמ רעייז

 ןענַאד ןופ ןעװעטַארסױרַא
 ? רערעייט ןיימ ,ןיילַא ךיד ---

 טקעדַאב ,טכיזעג ריא ֹוצ ןלַאפעגוצ רעדיוו ,ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה רע

 | .ןשוק טימ סע

 טשינ ךָאד ןענעז רימ רעבָא .ןײלַא ןזָאל טשינ לָאמנייק ךיד לע ךיא ---

 ,קיטכיזרָאפ רעייז ןייז ןעמ זומ עקירעמַא ןופ ןריּפַאּפ ןטעב טימ .בייוו ןוא ןַאמ

 ,סנגיל ןייק ןגָאז טשינ רָאט ןעמ

 ןגיוא עניורב עריא ןוא טגערפעג יז טָאה-- ? ןגרָאמ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ---

 רימ ?ןייז טעוו סָאװ ןגרָאמ -- רעיורט ןכעלדנעמוא ןַא טימ טילגעצ ךיז ןבָאה

 םעד קידלוש ןענעז רימ .לרעמיצ םעניילק םעד רַאפ ןלָאצַאב וצ טשינ ןבָאה

 ןייז ןלעוו רימ ןוא ןפרַאװסױרַא זדנוא ןלעוװו ייז .טייצ ןכָאװ ייווצ רַאפ לעטָאה

 סע .טייוו ױזַא ךָאנ ךָאד זיא ,עקירעמַא ןיא דניירפ ןייד טימ רעדיוו .סַאג ןיא

 ,טסביילג ֹוד .סנ ַא ןריסַאּפ לָאז סע ןדייס .טייקכעלקריוו יו עיזוליא רעמ זיא

 ,קרַאמ רעביל ןיימ ,םיסינ ןיא ,ךיא עז

 סנ ַא ;טנעקַאב ריד טימ ךיז בָאה'כ סָאװ ,סנ ַא ןעוועג זיא סע !רעכיז ---

 .ןלַאפוצ ןוא םיסינ ;טייקשידלעה ןייד סנ ַא ;טעװעטַארעג זדנוא טסָאה וד סָאװ

 .ןרעדנַא םעד טגנערב לַאפוצ ןייא ,ןרעדנַא ןטימ ךיז טלטייק ךָאד וטסעז ץלַא

 םעד ןיא סנ ַא רעדָא ,לַאפוצ ַא ןריסַאּפ רעדיו טעוװ סע זַא ,וטסביילג ---

 טעקַאנ םירָא ָאד ןענעז עלַא ?ןפלעה ָאד טעװ רעוו .ַאדירעל לטעטש ןעמערָא

 !םעד ןיא טשינ ביילג ךיא ,סעװרָאב ןוא

 ןַא סעּפע ןוט ןווורּפ לעוו ךיא .ןידָאלק ערעייט ןיימ ,ןעז טעוו ןעמ ---

 ,קייטּפַא רעגיה ַא ןיא ןעגנערב ןצונ ןענעק רשפא לעװ ךיא זַא ,ביילג ךיא .טעברַא

 ןיימ ,רעה .טעברַא זיא-סע-עכלעוו ןוט רַאפ ןריטסערַא ךיד ןענעק ייז ---

 "יוצנַארפ ,שינַאּפש טוג רעייז ןעק ךיא ,ןלַאפעגנייא זיא רימ סָאװ ,קרַאמ רעביל

 -רעווינוא ןַא טקידנעעג ךָאד בָאה ךיא .שינעילַאטיא ןוא שילגנע לסיבַא ,שיז
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טלמונַא .ןפעזָאשזד טימ טַאהעג הנותח בָאה ךיא רעדייא עילעּפנָאמ ןיא טעטיז

 טליּפש ןוא רעביאנגעק ָאד טניוװ סָאװ ,ןַאמ םעד-טָא טימ ןעזעג ךיז ךיא בָאה

 ןגיה ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא זיא רע .רעדיל עטקנעברַאפ ענילָאדנַאמ רעד ףיוא

 ױזַא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא טדערעצ ךיז ןבָאה רימ .טמַא ןלַאּפיצינומ
 -וצ ןגרָאמ לעװ ךיא .טעברַא ןעמוקַאב ךיא טלָאװ ןכַארּפש עכעלטע ןעק ךיא יוװ

 ? רשפא ,ןעז ןוא ןייג

 טגערפעג קרַאמ טָאה -- ?רעטצנעפ ןיא רעביאנגעק ןַאמ רעד זיא רעוו ---

 רַאפ ךיז טספרַאד וד ןיא טשינ םיא ןענעק רימ -- קערש ןופ ליפעג ַא טימ

 ,ןעיורטרַאפ טשינ םיא

 ןעֹז ןלעוו רימ .רערעייט ןיימ ,ןריסַאּפ טשינרָאג טעװ סע --

 .טנוה רעייז ןגעלעג זיא רעמיצ ןופ לקניוו ןיא ,ןבילבעג ליטש ןענעז עדייב

 עניד יד טנפעעג ,טּפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה טונימ עכעלטע עדעי .טלמירדעג ןוא:

 רבעייז ןעוועג זיא טנוה רעד .ןפָאלשעגניײא רעדיוו ןוא ןגיוא ענייז ןופ ךעלטלעּפש

 -סױרַא ייז טָאה רע .טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןָא גָאט םעד ןיפ תודע רעמוטש

 ןיא ןקרַאמ ןופ ןיוש טָאה רע .גרעב-ןעיינעריּפ יד ןייגרעבירַא םייב ןפלָאהעג

 ,ןדיירפ ןוא ןדייל ןיא ייז טימ ןעוועג רעטציא זיא רע ,ןטָארטעגּפָא טשינ ןענידָאלק

 ,דיירפ ןוא רעיורט ,גרָאז ןיא ,טעז ןוא רעגנוה ןיא

 .רענעט-ןילָאדנַאמ יד טלקײקעגסױרַא ךיז ןבָאה רעטצנעפ טייז רענעי ןופ

 .רעלעה ,לרָאּפ ןטבילרַאפ םעד ןופ רעטצנעפ םעד ןיא טציילפעגניירַא ןבָאה ןוא

 םעד רעביא רענייא ןסירעג ךיז ןוא ןעקנַאדעג ןפָאלעג ןענעז חומ סקרַאמ ןיא

 ,ןבעל םענעסירעצ ןייז ןופ רעקיטש טכיוטעגפיוא םיא ןיא ןבָאה םיצולּפ .ןרעדנַא

 ַא טימ ,לטעטש שינַאּפש ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ?טלעוו רעד יא רעטציא רע זיא ּוװ

 ?סָאד רע געמ יוװ .עשידִיי ןייק טשינ ךָאד זיא יז .בייוו ןייז טשינ זיא סָאװ ,בייוו

 עטיוט ענייז רַאֿפ ?ןײלַא ךיז יבגל ןבָאה רע טעוװ גנורעפטנערַאפ ַא רַאפ סָאװ

 ?ןרעטלע

 ןבעל ףרַאד רע :ליצ ןרעדנַא ןַא רָאג ךָאד טָאה רע ?ליצ רעד סָאד זיא יצ

 ,ןֿפלָאװ ןופ טולב ןרַאפ ךיז ןעמעננָא ןוא עקשטנעה סנַאה םעד לָאמַא ןעניפעגסיוא

 "רַאפ םעד ןיא ָאד ױזַא טָא ןרעװ ןלַאפרַאפ טשינ ,ןכיירגרעד סעּפע ףרַאד רע

 ,,לטעטש םענעפרָאוװ

 רענעט ןוא ןעגנַאזעג ,ךעלסעג יד ןופ ןעגנַאלק ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה סע

 ,עדמערפ ןעוועג ָאד ןענעז ןידָאלק ןוא ןײלַא רע .סערודנַאב ןוא סענילָאדנַאמ ןופ

 ףיז טעװ רענייק ןוא רעגנוה רַאפ ןברַאטש ייז ןענעק ןגרָאמ ןיוש .עקיטיינמוא

 | ?ןעמ טוט סָאװ .ןקוקמוא טשינ ייז ףיוא

 טענילכרַאפ עינַאּפש ןיא ןעמוקנָא רעייז ןופ טייצ עצנַאג יד ןעוועג זיא רע

 יז ,טייקיטולבלופ ןוא טייקפייר ריא ןופ טרוכישרַאפ ןעוועג זיא רע ,עביל ןופ

 יד ןעמוקעג זיא טציא ןוא .טנייה זיב ןבעל וצ טלעג לסיבַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה

 סָאװ :רעסעמ ַא ןופ ףרַאש רעד ףיוא רעטציא זיא ץלַא .ןריטסיזקע ןופ עגַארפ
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 ד7לעּבכ ןיא םיוב ַא יו

 ןוא לרעמיצ םעניילק םעניא ָאד ןציז ןלעװ טשינ ךָאד טעװ ןידָאלק ? ןייז טעוװ

 ךָאד רע ףרַאד ,ןַאמ רעד זיא רע ביוא .ביל םיא טָאה יז ןעוו וליפַא ,ןרעגנוה
 'רַאפ ריא רע טעװ ,ןוט טשינ סע רע טעװ ביוא .ריא רַאפ גרָאז ןייז ןזײװסױרַא
 ...קיבייא ףיוא ןריל

 עג טָאה רע .ךעלטלעּפש-ןגיױא עלָאמש ענייז טכַאמעגפיוא טָאה טנוה רעד
 טָאה סָאװ ,עיָאװ ַא טזָאלעגסױרַא ןוא קירעגנוה ןעועג ךיוא זיא רע .טצענעג
 ךרוד טױלבעגניײרַא טָאה טכַאנ יד ?ןייז טעװ סָאװ ,עגַארפ ַא יו טרעהעגנָא ךיז
 ןעגנַאזעג יד ,ןילָאדנַאמ רעד ןופ רענעט יד טימ ןעמַאזוצ ,רעטצנעפ ייווצ יד
 יד .ייז סיעכהל-וצ רשפא .ןעמעװ סיעכהל-וצ יװ טליּפש ןוא טגניז רענעי סָאװ

 ַאזַא טימ ,טפַאשקנעב ַאזַא סעּפע טימ ןסָאגעגנָא ,רעלופ ןרָאװעג ןענעז רענעט
 ,טליּפשרַאפ ןוא טפושיכרַאפ סָאװ ,טלעוו רעשירעמיורט

 טטמולחעגסיוא ןיימ טסיב ֹוד --טעשטּפעשעג קרַאמ טָאה-- ןידָאלק --
 | ,לדיימ

 רעד .רָאה ענעדייז עטכידעג עריא ןיא ןטכָאלפעגנייא טנעה ענייז טָאה רע
 ,טלמירדעגנייא ןוא ןגיוא יד טכַצמרַאפ טָאה טנוה
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 לטיּפַאק רעטנציירד

 ..ןסיװענ

 ןעוועג ןיוש עקשטנעה סנַאה זיא טייצ םישדח טקעז רעבי

 .עקירעמַא ןיא

 זיױה-עפַאק םעד ןיא ןעמוקעגניירַא רע זיא גָאט ןדעי

 עצנַאג ןוא ליװקרָאי ןיא רעדיינש ָאטָא לקנָא ןייז ןופ

 סָאװ ,טניירפ ענייז טימ ךעלשיט יד ייב ןסעזעגּפָא ןהעש

 טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןפַאשעגנייא ןיוש ךיז טָאה רע

 -קימַארעס עסיורג ןֹופ ריב ןעקנורטעג טָאה ןעמ ןוא

 -ייהע ןעגנוזעג ,?טַאמיײה , רעטלַא רעד ןיא יו ,סעלפוק

 ,סלעצערּפ ןוא ךעלטשרּוװ:קַאנק טימ ןסיברַאפ ןוא רעדיל-?סטַאמ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןריזיטַאמילקַא טנעקעג טשינ לענש ױזַא ךיז טָאה סנַאה

 ןצנַאלפנייא דלַאװעג טימ ליוו ןעמ סָאװ ,ץנַאלפ עדליוו ַא יװ ןעוועג זיא רע

 טשינ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעלגער עלַא טול ,ןעק יז ּוװ ,ןדָאב ןדמערפ ַא ףיוא

 ןוא ןשטנעמ רעקרָאי-וינ יד וצ ןעניווועגוצ טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןסקַאװ

 -ַאב רעייז וצ טשינ ןוא טלעװ רעייז וצ טשינ ,ןבעל רעגייטש רעייז וצ טשינ

 ,ךיז םורַא ץלַא ןעמענ

 -עגוצ .סענזיב-קנעש יד ןיא ןעִיצנײרַא טלָאװעג םיא טָאה ָאטָא לקנָא ןייז

 רעבָא ,ןרָאי ךס ַא ףיוא בָאשזד ַא ,ןעקנירט וצ ריב גונעג ,טלַאהעג ַא םיא טגָאז !

 ..ןעגנַאגעגנייא טשינ םעד ףיוא זיא עקשטנעה סנַאה

 -טנעעגּפָא רע טָאה-- עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ךָאנ טשינ --
 טינ ליוו ךיא .רענעלּפ ערעדנַא ץנַאג בָאה ךיא ---רעדיינש ָאטָא לקנָא ןייז טרעפ

 ןייז ןוא עפאק ןוא ריב טסעג יד ןעגנַאלרעד ןוא שיט-קנעש ַא וצ ןדנובעגוצ ןייז

 עסיורג ענעגייא ַא ןבָאה ןוא ןרעוו ךייר ָאד ליוו ךיא .ןַאמירָא רעקיביײיא ןַא
 ןֶא רימ טייטש סע יװ ,סענזיב

 םיא ףיוא טלעטשעגנָא ,סעצנָאװ יד ייב טיירדעג ךיז טָאה רענייז לקנָא רעד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 םעד וצ יורטוצ טַאהעג טָאה רע .טלכימשעג ןוא ןגיוא עיורג עקידרעסַאו יד

 רע בױא ;לרעק רעטרַאּפשעגניײא ןַא זיא גנוי רעד זַא טסּוװעג טָאה רע .גנוי

 .ןריפכרוד רעכיז סע רע טעװ ,ךַאז ַא סעּפע ןיירַא ּפָאק ןיא ןעמונעג ךיז טָאה

 זיא עקירעמַא ןיא .טייהנגעלעג ַא ןוא טייצ םיא ןבעג ,ןטרַאװ רָאנ ףרַאד ןעמ

 .זיא סנַאה רעד יװ גנוי ןקרַאטש ַאזַא רַאפ וצרעד ,ךעלגעמ ץלַא ךָאד

 ָאטָא טָאה סָאד -- ,טָאה רע רענעלפ ַארַאפ סָאװ ןוא ליוו גנוי רעד סָאװ

 הנותח ךיז טיירג רע זַא ,טסּוװעג רָאנ טָאה רע .יונעג טסּוװעג טשינ רעדיינש

 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ ןוא רעלדיפ ַאמלעז רעדנָאלב רעד טימ ןבָאה וצ

 סָאד ,גיוא ןטכער ןטימ טשטעוװוקרַאפ לופסינמייהעג רעבירעד רע טָאה ,גנוי םעד

 ,קלָאט ַא וצ ןייגרעד ןיוש טעװ סנַאה רעד ,טסייה

 רעד ףיוא רעמיצ ןטרילבעמ ַא ןיא לייוורעד טניוװעג טָאה עקשטנעה סנַאה

 רעיײז טדילקעג ךיז טָאה רע .סַאג רעטסקיצכא-ןוא-ריפ רעד ןופ דייס-טסיא

 גָאטײב .ַאמלעז ,רעטבילעג ןייז טימ ןפָארטעג ךיז טנװֶא ןדעי טעמכ ןוא טענ

 עשּפיה ַא ןוא ןירַאטערקעס סלַא טעברַאעג טָאה יז ,ןעמונרַאפ ןעוועג ַאמלעז זיא

 ןבעגעגקעװַא יז טָאה טלעג ןטרָאּפשעגּפָא ריא ןופ ןוא ןטסנידרַאפ עריא ןופ עמוס

 ןלעטש ךיז ןוא קרָאי-וינ ןיא ןענעדרָאנײא ךיז טעװ רע זיב ,סנַאה ןטבילעג ריא

 .סיפ ענעגייא יד ףיוא

 טימ טנעקַאב יז ןוא רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעגסױרַא יז טָאה רע

 רעד ןיא טפַאשטנַאקַאב טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,עכלעזַא טימ ךיוא ,ןשטנעמ עיינ

 טפָא ךיז ןוא ןשטנעמ עיינ טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ,לקנָא ןייז ןופ עלַאה-ריב

 ,טעקשושעג ייז טימ
 יז ןוא ןשטנעמ עיינ יד וצ יורטוצ ןסיורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה ַאמלעז

 ענעצנַאג ןציז ,קידייל ןײגמורַא ָאד לָאז סנַאה ריא זַא ,טלָאװעג טשינ ךיוא טָאה

 ,טלעג ןייק ןענידרַאפ טשינ ןוא ריב ןעקנירט ,לקנָא םייב געט
 "עג םיא יז טָאה-- סנַאה רעביל ןיימ ,ןייג טשינ רעטייוו ױזַא ןעק סע --

 ןליוו ייז .ןרעה טשינ םעד ןגעוו ןליוו ןרעטלע עניימ --ךָאט ןטכייל ַא ןיא טרסומ

 רימ ידכ טלעג ןענידרַאפ ןוא בַאשזד ַא ןעמוקַאב ,וויטקודָארּפ ןרעוו טסלָאז וד

 | ,ןטַאריײה ןענעק לָאז
 "וצ רעד רַאפ ןגרָאז טשינ ןפרַאד רימ זַא ,טגָאזעג ריד ךָאד כָאה ךיא --

 ןסיורג ַא ןעגנערבניירַא רימ טעוװ בָאה ךיא סָאװ סָאד .ךייר ןיב ךיא ,טפנוק
 -גזיוט רעקילדנעצ ליפ טרעוװ סע זיא ,ּפָא סע ץַאש ךיא יו םעד טיול ,ןגעמרַאפ

 ,ןרַאלָאד רעט
 ?סע וטסייוו ןענַאװ ןופ ---
 "גנוריצ עליפ ןיא טקוקעגמוא ןיוש ךיז בָאה ךיא .קידייל טשינ ץיז ךיא ---

 -גנוריצ ענעדישרַאפ ףוא טגערפעגכָאנ ךיז בָאה ךיא ,קרָאי-וינ ןיא ןטפעשעג

 ייטשרַאפ ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ סָאװ םעד טיול .ןזיירּפ יד סייוו ךיא ןוא רעקיטש

 ,טרעוו ןסיורג ַא טָאה רצוא ןיימ זַא ,ךיא
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 יקסוָאנשזולד השמ

 טשינ ןבָאה ןדַארעמַאק ענייד ןופ עלַא ,טסוװעג טשינ טָאה רענייק .רעטציא זיב

 ?ןעמונעגוצ סע טסָאה וד יװ ןעזעג

 .ךייר רעייז ןעוועג ןענעז עיגלעב ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ,ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ---

 -לדייא עליפ ,ןטנעמיד ,דלָאג ,גנוריצ טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג זיא ייז ןופ רעדעי

 יד ןבָאה ייז .ןבעל קידנקניטש רעייז ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז .רענייטש

 ,ןעמוקוצ טשינרָאג ןעק גיוא ךעלשטנעמ ַא ּוװ ןטלַאהַאבסיױא גנוריצ ןוא ןטנעמיד

 ףיוא ןענופעג ץלַא בָאה ךיא .ןרַאנּפָא טשינ ןעמ ןעק ןעקשטנעה סנַאה רעבָא

 בָאה ,ןטוג טימ סנגעמרַאפ ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ יד .סרעּפרעק ערעייז

 סָאװ ,עטרַאּפשעגניא יד .טקידנעעג ןוא ּפָאק ןיא ןליוק ייווצ ,טניושעג ךיא

 ךיז ךיא בָאה ,תונמחר ןטעבעג רָאנ ,סטוג רעייז ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה

 ןוש זיא סע .תונמחר טימ ,זױמ ַא טימ ץַאק ַא יװ ,טליּפשעג ךיוא ייז טימ

 "וצ טשינ סָאד ןעק רעסישזער-רעטַאעט ןייק ,ליּפש קיטסול ַא ןעוועג לָאמנייא

 טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאוװ ,ןדַיי יד טימ ךעליירפ ןעוועג זיא טּפיוהרעביא .ןטכַארט

 סָאד ןענעז ןדִיי עכייר זיולב .עינַאּפש ןייק גרעב-ןעיינעריּפ יד ןעלגומשרעבירַא

 טּפַאכעג ןעמ טָאה טכַאנ עדעי ,עיגלעב ןופ ,דנַאלָאה ןופ ,ךיירקנַארפ ןופ .ןעוועג

 שיפ ןעגנַאפ וצ יװ רעטכייל ןעוועג ךָאנ זיא סע .טכַאנ עדעי .זייוונצוט ייז ןופ

 .עקטנעו רעד ףיוא שיפ ַא יי רימ ייב ךיז ייז ןבָאה טלּפַאצעג ןוא ךייט ַא ןיא

 ! עכ"עכ-עכ

 ,ןסעגרַאפ םעלַא םעד ןיא טזומ וד .סנַאה ,ונ ,ונ --

 -עג טרָאד ךיא ןיב גנַאל טייצ ַא ?ןסעגרַאפ םעד ןיא ךיא ןעק ױזַא יו --

 ןעו .טריפעגסיוא ךעלטקניּפ ץנַאג ןלעפַאב עלַא ןוא ,רעריפ ןיימ טנידעג ,ןעוו

 ןיא טינש ַא טכַאמעג רימ טָאה סָאװ ,עיטסעב ענעטלָאשרַאפ יד ,דָיי רעד טשינ

 -ייר ךָאנ ךיא טלָאװ ,לָאטיּפש ןיא ןטַאנָאמ יירד ןגיל טזומעג בָאה ךיא ןוא ּפָאק

 ,טלמַאזעגנָא רעמ ךָאנ ,ןעוועג רעכ

 -טסעפ ,ךיוה ןעוועג זיא רע .דייר ענייז ןופ טפושיכרַאפ ןעוועג זיא דיומ יד

 ןוא ןייצ עטנוזעג ,רָאה ּפָאק ןלופ ַא ,םינּפ ןטקידנורעגסױא ןלופ ַא טימ טיובעג

 קרַאטש ןעוװעג זיא רע .ןעגנַאװצ ןיא יו סמערָא יד ןיא יז רע טָאה ןטלַאהעג

 "עביל ןיא םענייז וצ טעילוטעג ךיז טָאה רעּפרעק רעכעלבייוו רעלופ ריא ןוא

 םיא רַאפ ןייג וצ טיירג ןעוועג זיא ןוא דייר ענייז טביילגעג טָאה יז .ןכורבסיוא

 ,רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא

 טימ ךיז טָאה יז .עטגרָאזרַאפ ַא םיא וצ ןעמוקעג יז זיא גָאט ַא לָאמנייא

 -.טנעעג טשינ יז טָאה ןשוק עקידנענערב ענייז ףיוא ןוא טסירגַאב טלַאק םיא

 ןּפיל עריא ןופ טײקיטפַאז רעלופ רעד טימ טרעפ

 ?ַאמלעז עביל ןיימ זיא סָאװ ---

 ,רעייגקידייל ַא טסיב וד זַא ,טגָאז רע ,רימ ףיוא זייב זיִא רעטָאפ ןיימ ---

 .בַאשוד ןייק טשינ ךָאנ טסָאה ןוא דנַאל ןיא וטסיב ןטַאנָאמ סקעז רעביא ןיוש

 ןטלַאהַאבסיױא סע טסָאה זַא ,ןַאמ רעװַארב ַא טסיב ,ןייש רעייז זיא סָאד --
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 ד?עפ ןיא םיוב ַא יװ

 טסגניז ,רעדיינש ָאטָא לקנָא ןייד ןופ עלַאה-ריב רעד ןיא געט ענעצנַאג טסגיל

 ,טלעג ןייק ןענידרַאפ וצ טשינ טסכוז ןיא ןטרָאק ןיא טסליּפש ,רעדיל
 -עמַא עגיה יד יװ ןרָאװעג ןיוש ךיוא זיא רע .ךערפ זיא רעטָאפ ןייד ---

 ךיז ןענייפסיוא ןוא קידנעטשנָא ןייז ליו רע ,טלעג רָאנ ליוװ רע .ןדִיי רענַאקיר

 .טכענק ַא ןוא בָאנס ַא זיא רע .ערעדנַא רַאפ
 זיא רע ,סנַאה רעביל ןיימ ,ןדער טשינ רעטָאפ ןיימ ןגעוו ױזַא טסרָאט ---

 ,טַארײה רעד וצ ןשטנעב זדנוא ףרַאד רע ןוא רעטָאפ ןיימ
 | ? רעטָאפ ןייד ,רע ליוו סָאװ ---

 -ןָאשזיװעלעט ןוא ָאידַאר רעד ןיא בַאשזד ַא ןפַאשרַאפ ריד ןעק רע --
 -ןגיא ןטימ טוג ךיז ןעק רע .ןסָאג עטסקיסיירד יד ןיא ייוודָארב ףיוא עמריפ
 .רעקינַאכעמ-ַארטקעלע ןטוג ַא סלַא ןרידנעמָאקער טרָאד ריד טעװ רע .רעמיט
 ? סנַאה ,רעקינַאכעמ-ָארטקעלע סלַא םָאלּפיד ַא ,ךיז טכַאד ,ךָאד טסָאה וד

 טקיטפעשַאב זיא רעטָאפ ןייד ּוו עמריפ יד רעבָא ,םָאלּפיד ַא בָאה ךיא --
 ןטעברַא טשינ לעװ ךיא ןוא ןטעברַא טשינ טרָאד ןעק ךיא .עשידִיי ַא ךָאד זיא

 ןוא זיא סע עמריפ ַא רַאפ סָאװ ,טשינ ןעמ טקוק עקירעמַא ןיא ָאד ---

 ,סנַאה רעביל ןיימ ,רעטעברַא רעד רעדָא רעבעגסטעברַא רעד זיא סע רעוו

 -ָעֹג ױזַא ךיוא ךיא בָאה ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא ןעוו .דנַאלשטיײד טשינ זיא ָאד

 ךיז ןלעװ רימ ,ןפלעה טשינרָאג זדנוא טעװ סע ,ןסעגרַאפ סע ןזומ רימ .טכַארט

 ןייא קרָאי-וינ ןיא טייטש עירטסודניא עצנַאג יד ,סנקירעביא ןוא רַאנ םוצ ןכַאמ

 וטסעװ ,ןרעק ךיז טשינ טסלָאז וד ּוװ ,ןייג טשינ טסעװ וד ּוװ .טנעה עשידִיי ןיא

 טכייל ריד טעװ סע זַא טסניימ וד .ןעגנומענרעטנוא עשידִיי ףיוא ןפערטנָא ץלַא
 עשידִיי ףיוא ןפערטנָא ךיוא ךיז טסעוװ ?גנוריצ ןייד ןפיוקרַאפ וצ ןעמוקנָא
 ,טייל-טפעשעג

 ףךעטָאפ ןייד לעװ ךיא .אמלעז ןטעברַא טשינ דִיי ןייק ייב לעװ ךיא --
 ףוניט םעד ןקעל רע לָאז ,דִיי ַא ייב ןפַאלקש ןיילַא רע לָאז ,ןגלָאפסױא טשינ
 !עקשטנעה סנַאה טשינ ,דִיי ַא ייב

 -ץפַאק םעד ןיא רעדיינש ָאטָא לקנָא ןייד ייב טשינ וטסטעברַא סָאװרַאפ --- |
 ?זיוה

 ,טשינ ךיוא ךיא ליוו סָאד --

 ןרָאװעג ןענעז ןקַאב עלופ עריא .טיור רעטנוצ ןרָאװעג זיא טכיזעג ריא
 ןעמ עכלעוו היח ַא ייב יו טילגעג ריא ייב ןבָאה ןגיוא יד .ןרָאצ טימ ןסָאגעגנָא
 ,ךיז ןבעגרעטנוא ןופ טשינ טכַארט רעבָא ,ןקוצרַאפ ליוו

 !עביל רעזדנוא ,טפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןסייררעביא ןזומ רימ ןלעװ ---
 עריא טּפַאכעגנָא טָאה רע .רעייפ טימ טנערבעצ ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ךיוא

 זדלַאה ריא ןיא ןסיבעגנייא ךיז ןוא רעּפרעק ןייז וצ יז טּפעלשעגוצ ,טנעה עדייב
 .ַאפָאס רעד ףיױוא טרעדיילשעגמוא יז טָאה רע .קיטייוו זיב
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 --טמורבעג רע טָאה-- ַאמלעז ,ןגלָאפסױא לָאמ סָאד ךיד לעוו ךיא --

 ,גנַאל ףיוא טשינ ,גנַאל ףיוא טשינ רעבָא

 ןיא ,דמעה ןייז ןופ דייז םעד ןיא טרעמַאלקעגנייא רעגניפ עריא טָאה יז

 ,לַאטורב ,קרַאטש ןעוועג זיא רע .סמערָא ענייז ןופ טייקישיילפ-ןלוקסומ רעד

 -טולב ,לּפענ ַא טימ ןרָאװעג ןפָאלרַאפ םיא ןענעז ןגיוא יד .דליוו ןוא זייב

 ,ןגיױצרַאפ ייז רעביא ךיז ןבָאה ךעלרעדָא

 ,גנוי רעדליוו ַא טסיב --טעשטּפעשעג יז טָאה-- סנַאה ,סנַאה --

 א א
2 

 םיא טָאה ןעמוקעגמײהַא טנװֶא םעד זיא רעלדיפ טרוק רעטלַא רעד ןעוו

 באשזד ַא ןעמענוצנָא קיליו זיא סנַאה זַא ,סעיינ יד ןבעגעגרעביא רעטכָאט יד

 -טַאריײה יד ןטעב םיא ייב ייז ןלעו םעדכָאנ ןוא רעקינַאכעמ-ַארטקעלע סלַא

 ,גנושטנעב

 א יא
2 

 -דָארב ףיוא עמריפ רעד ןיא ןטעברַא ןעמוקעגנָא זיא עקשטנעה סנַאה ןוא

 -ַאר טכיררַאפ ןוא טקיטרַאפעגסיױא ןרעוו סע ּוװ ,ןסַאג עטסקיסיירד יד ןיא ייוו

 -קעלע ןוא ןטַארַאּפַא עשירטקעלע רעטרעדנוה ןוא טטעס-ןָאשזיוװעלעט ,סָאיד

 | ,םירישכמ עשירט

 ןוא םיא ןשיוװצ סױטשנעמַאזצ ַא וצ ןעמוקעג זיא גָאט ןטשרע םייכ דלַאב

 ,רענבַאשזד לוַאס רעטסימ ,ּפַאש םעד ןופ ןַאמרָאפ ןטשרע םעד

 ,קידהּפצוח ןעמונרַאפ גָאט ןטשרע םעד דלַאב ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה

 ,טנרעלעג ךיז טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטיײיד ןיא זַא ,ןזייוו טלָאװעג ןעמעלַא טָאה רע

 יו רעכעלטנירג ןוא רעסעב ליפ םזינַאכעמיָארטקעלע ןופ טסנוק יד ןעמ ןעק

 ץנַאגָארַא רעסיוועג ַא טימ טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .עקירעמַא ןיא

 רעטסימ ןעו ,טעברַא העש עכעלטע ךָאנ רעבָא .ערעדנַא ןופ ײרעטעּפשּפָא ןוא

 רעד סָאװ ןעזעג ןוא קוק ַא ןבעגעג טָאה ,ןַאמרָאפ רעטשרע רעד ,רענבַאשזד

 זיא ןוא ןטלַאהנײא טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה ,ןוטעגּפָא טָאה הכאלמ-לעב רעיינ

 | ;דייר טימ סױרַא

 ...?סנַאה ,ריא טגָאז ,ןעמָאנ רעייא זיא יװ ,רעטסימ --

 ,קינַאכעמ-ָארטקעלע רעטרימָאלּפיד ,עקשטנעה סנַאה --

 רעדָא ,רעטרימָאלּפיד ַא טנעז ריא יצ ,ןַאמרעגנוי ,טשינ ךימ טרָא סע ---

 !דניירפ ןיימ ,ױזַא טשינ ןעמ טעברַא זדנוא ייב ,טשינ

 טעברַא ױזַא ןוא טנרעלעג ױזַא ךימ ןעמ טָאה דנַאלשטיײד ןיא זדנוא ייב ---

 ! רעה ןיימ ,ךיא

 טשינ זיא דנַאלשטיײיד זַא ,עקשטנעה רעטסימ ןיירַא ּפָאק ןיא ךיז טמענ ---
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 ריא טנעק ןטַארַאּפַא ןוא ןטנעמורטסניא ןכַאמ עילַאק טליװ ריא ביוא .עקירעמַא
 ךייא לע ךיא יװ ױזַא ,ןטעברַא ןזומ ריא טעװ ָאד ,דנַאלשטיײיד ןייק ןרָאפקירוצ
 !בַאשזד םעד ץזָאלרַאפ טעװ ריא רעדָא ,ךַאז יד ןכַאמ ןסייה

 טעװ ריא .ןכַאמ וצ סע בָאה ךיא ױזַא יו ,ןגָאז טשינ רימ טעװ ריא --
 טרָאד !םוקינכעט רענילרעב ַא ןופ םָאלּפיד ַא בָאה ךיא .ןענרעל טשינ ךימ
 .עקירעמַא ןיא יװ ןטַארַאּפַא עשירטקעלע ןופ קינכעט יד רעמ ןעמ טייטשרַאפ

 !ןיוש ןוא בַאשוד םעד ןזָאלרַאפ טעװ ריא !עקשטנעה רעטסימ --
 ?ןוט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז רימ טעװ ,דִיי ַא ,לוַאס רעטסימ ,ריא --
 ןוא טַארַאּפַא ןַא טנַאה סעסנַאה ןופ ןסירעגסױרַא טָאה רענבַאשזד לוַאס

 .שיט ןופ טּפוטשעגּפָא םיא

 סרענבַאשזד לוַאס טּפַאכעגנָא טָאה רע .ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה שטייד רעד
 ,םיא ףיוא ןפרַאװ וצ ךיז טיירג ןעוועג זיא ןוא טנַאה

 וצ ןפָאלעגוצ ,רעטרע יד ןופ ןסירעגפיוא ךיז ןבָאה רעטעברַא עכעלטע
 ,חוכ טימ טדיישעצ ייז ןוא ןדייב

 ןַאמרָאפ םעד ןשיװצ געלשעג ןדליו ַא וצ ןעמוקעג טשינ רעיש זיא סע |
 סנַאה ןופ טייז רעד ןיא טמורבעג טָאה רענבַאשזד לוַאס .עקשטנעה סנַאה ןוא
 ןיא טָאה עכוי עטיור יד ןוא רעטכָאקעצ ַא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,עקשטנעה
 ,ןטָאזעג םיא

 -רָאמ ןוא דנַאלשטייד ןיא זיא רע זַא ,שטייד רעד ,ןעניימ טשינ רע לָאז --
 ןקעלַאב .ךיז טעװ רע זַא ,עדרָאמ עטסיוו ַא ןביירנָא םיא ךיא לעװ ָאד .ןדִיי טעד
 רעטנוא טעװ רע !קינריזח ַאזַא ,רעטוּפ טימ ץַאק ַא יװ .טולב םענעגייא םעד טימ
 | !ןטעברַא טשינ טכיזפיוא ןיימ

 ןבָאה וצ םיא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .טקַױרַאב ךיז טָאה ןַאמרָאפ רעד
 -ּפָא רעדנַא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא עקשטנעה סנַאה .טכיזפיוא ןייז רעטנוא
 ַא ךיוא ,רעלדיפ טרוק שטייד רעטלַא רעד ,עמריפ רעבלעז רעד ןופ גנולייט
 טגָאזעג-טוג ןוא טריטנַארַאג טָאה ,וצרעד הכאלמ-לעב רעטוג ַא ןוא רעקינַאכעמ
 ענייז טימ זַא ,ןעזעגנייא טָאה גנוי רעד ןוא .גנוי םעד ןופ גנוריפפיוא רעד רַאפ
 ןוא קרַאטש זיא רע שטָאכ ,ןייגנָא טשינ טייוו ָאד רע טעװ ןטרָאד ןופ קיטש
 ןסָאשעג ,ןדִיי רעטרעדנוה טעדרָאמרעד טנעה ענעגייא יד טימ טָאה רע שטָאכ
 -נָא ןוא ןסעגרַאפ ץלַא זומ רע .ןייג טשינ סע טעװ ָאד .סנקור יד ןיא ייז ףיוא
 ,יינספיוא ןבייה

 :הלכ ןייז רַאפ ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא ךיז טָאה רע
 ןיא טשינ ,רעלעפ ןיימ ןעזעגנייא בָאה ךיא ,ַאמלעז ,טכערעג טסיב --

 ןטעברַא ,ןריפפיוא טוג ךיז ןָא טנייה ןופ לעװ ךיא .רעמוז ַא ןכַאמ ןעק בלַאװש
 ,עקירעמַא ןיא ןיב ךיא ,קידנעטשנָא ןייז ןוא טלעג ןענידרַאפ ןוא

 | !סנַאה רעביל ןיימ ,טוג זיא ױזַא ---
 ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא רע .עמריפ רעד ןיא ןטעברַא ןבילבעג זיא רע
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 ןוא ןוט ןסייהעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןעמונַאב ,טעברַא ןייז ןיא רעסעב

 ןוא ףוס םוצ זיב טכרָאהעגסױא ,עמריפ רעד ןיא ןדעי קינעטרעטנוא ןרָאװעג

 ךרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעגיט ַא ןופ זיא רע .ןסייהעג םיא טָאה ןעמ יו ױזַא ןוטעג

 .יעלעמעל ַא ןיא

 טוג זיא רע זַא ,טשרמולכ ךיז טכַאמעג ,ףיואנביוא ןעוועג רָאנ זיא סָאד

 א ןֵא טוט רע ןעװ רעכערברַאפ רעדעי ,ןדחּפ רעדעי טוט ױזַא .םורפ ןוא

 .ןַאמ ןקיטרעפטכער ַא ןופ עקסַאמ

 טשטייד םעד ןיא ןקוק טנעקעג טשינ טָאה רענבַאשזד לוַאס ןַאמרָאפ רעד

 יד ויא סָאװ ,יצַאנ ַא ןיא ןױשרַאּפ רעד זַא ,טסוװעג ךיילג טָאה רע .לקניוו

 סע יװ טוג ױזַא ,עטָאװק רעד ףיוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא טייצ עטצעל

 סנַאה ןעמָאנ ןטימ ןיֹושרַאּפ רעד ןוא ,ןשטייד ערעדנַא רעטנזיוט ןָא ןעמוק

 ַא יא רע ןוא ןדַי רעטרעדנוה ןופ סנבעל יד ןסיוועג ןייז ףיוא טָאה עקשטנעה

 ןעלצרָאװסױא טשינ םיא ןופ סטכעלש סָאד ןיוש ןעק ןעמ ןכלעוו ןופ ,רעדרעמ

 םיא ןופ ןעמענוצּפָארַא טשינ ,ךיז ייב רענבַאשזד לוַאס טָאה טכַאמענּפָא ןוא

 ...גיֹוא ְןַא

 ,קַיור ןעוועג זיא ףָאלש ןייז ,קַיור ןעועג זיא ןסיוועג סעקשטנעה סנַאה

 ןיא ערעירַאק ַא ףיוא ןטכיזסיוא ענייז ,טוג קידנעטשלופ ןעוועג זיא טנוזעג ןייז

 ,םיא רַאפ ןגעלעג זיא טפנוקוצ ןייז .טנכייצעגסיוא ןעוועג ןענעז דנַאל םעיינ םעד

 ,.געו רעטרעטסַאלפעגסיוא רעטַאלג ַא טגיל סע יװ

 שטנעמ ַא .םישעמ ענייז רַאפ טקינײיּפעג טרעוו שטנעמ ַא ?ןסיוועג זיא סָאװ

 ענעטָארד טימ יו טעטנעּפעג םיא טרעװו חומ רעד ,ןרַאמשָאק עטסיוװ טָאה

 -נייק ךיז ןעק ,גנולפייווצרַאפ ןופ דנַאר םייב טייטש רע ןעוו ןהעש טָאה ,קירטש

 סנַאה .ךַאז ַאזַא ןוטעג לָאמַא טָאה רע סָאװרַאפ ןובשח ןייק ןבעגּפָא טשינ לָאמ

 יװ ליפעג ַאזַא ןופ טייו ןעוװעג זיא רע .טַאהעג טשינ סָאד טָאה עקשטנעה

 ..םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ לָאמנייק וליפַא טָאה רע .ןסיוועג

 ,שטנעמ ןענָאילימ ליפ ױזַא ןופ רענייא עקשטנעה סנַאה זיא ןעוועג ןוא

 ,דנַאטשרַאפ ,קיגָאל ,רוטלוק ןופ ךיוה רעבלעז רעד ףיוא ןענַאטשעג ,ןכיילג סנייז

 -גָאװ ןייא ןייק ךיז טלָאװ ,ןגעוװוּפָא ןשטנעמ עלַא יד לָאז ןעמ ןעוו .ץנעגילעטניא

 סעּפע לייו ,םעד בילוצ ןלַאפעגּפָארַא רעדָא רעכעה ןביוהעגפיוא טשינ לָאש

 -כרוד ןעמעוו ןיא טָאה קנופ ַא סעּפע ,ןוטעג-קעוו ַא ןצימע ןיא ןטרָאד ךיז טָאה

 .ץרַאה ןיא ,ןריהעג יד ןיא ,חומ ןיא קינייועניא טרעדורעגפיוא ןוא טצילבעג

 ..ךיילג ןענעז ןלָאשגָאװ יד

 .קרַאטש ,גנוי ,טנוזעג המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא עקשטנעה סנַאה

 .פעכעליירפ ַא ןעמוקעגקירוצ .סקָא ןַא ןופ חוכ ַא טימ ,ןליוו םענרעזייא ןַא טימ

 -ןוה ליפיוזַא ןוא ליפיױזַא ןופ סנַאלַאב ַא טימ ,הליזג ,ביור טימ טּפָאטשעגנָא

 :טכַאלש ןפיוא טשינ לי ןטוג טימ טכַארבעגמוא ןדיי ןופ סנבעל רעטרעד
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 דלעפ ןיא .םיוב ַא ידװ

 ױזַא ,סנבעל יד ךָאנ ךיז קידנגָאי ,גרעב-ןעיײנעריּפ יד ןיא ץעגרע .רָאנ ,דלעפ

 .ביול ןוא ײּפָארט ַא ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןברק ןַייז ךָאנ ךיז טגָאי רעגעי רעד יו

 ןיא ןוטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טעברַא ןייז ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא רע

 ,טרעױדַאב רָאנ טָאה רע .המחלמ רעד ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רָאי ףניפ יד

 ,רעגנעל ןייגנָא טנעקעג טָאה ליּפש סָאד .טקידנעעג לענש ױזַא ךיז טָאה סע סָאװ

 טָאה רע .טנַאסערעטניא ,קיטסול ,קידנריזמא ןעװעג זיא סע .רעגנעל ליפ

 רעבָא ,גירק םעד טליּפשרַאפ לָאמ סָאד טָאה דנַאלרעטַאפ ןייז סָאװ ,טרעױדַאב

 ןעוועג טייצ לקיטש ַא זיא רע .ןרעוו רעסעב טעוװ סע זַא ,טסיירטעג ךיז טָאה רע

 טשינ ,סטעפ-ריזח ןוא ץלַאמש גונעג ןעוועג טשינ זיא סע לייו ,טרעטיברַאפ

 -יה טימ רעטניוװ ןיא םעוװקַאבמוא ןעוועג לסיבַא ,לפָאטרַאק טימ טיורק גונעג

 .ןרעװ טוג טעװ ץלַא ,טסיירטעג ךיז טָאה רע רעבָא ,גנוצ

 ערעסעב -- געט עכעליירפ ףיוא ,געט עטוג ףיוא טרַאװרעד ךיז טָאה רע

 ,אגירק ןרַאפ יוװ ךָאנ

 ךייז .עיסעפָארּפ ַא ךיז ןענרעל םוקינכעט ַא ןיא ןטָארטעגנירַא זיא רע |

 -רעד זיא סע יװ רעבָא ױזַא ,טסניד-רעטילימ :טציא זיב ןעוועג זיא עיסעפָארּפ

 ןעגרעל ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןצונַאב טשינ סע טזָאל ןעמ ,ךעלצונ טשינ לייוו

 ןייז זַא ,רע טָאה טסוװעג ןוא ,טפנוקוצ ַא טָאה סָאד .,רעקינַאכעמ-ַארטקעלש

 -עמַא ןייק ןרָאפ וצ עטָאװק רעד ףיוא ןבירשרַאפ ןענעז ןרעטלע ענייז ,החּפשמ

 ךוא ןטלַאהַאב לייורעד ןגעמרַאפ עטביורעגנָא סָאד רעבירעד טָאה רע .עקיר

 ןעמוק-ץונוצ טעװ סע זַא רע טָאה טכַארטעג

 טייהדגיק ןופ ךָאנ ,רעלדיפ ַאמלעז ןיליירפ רעד טימ טנעקעג ךיז טָאה רע

 ןוא טַאהעג ןעמיורט עבלעז יד ,ןעגנַאגעג ייז ןענעז עליש רעבלעז רעד ןיא .זָא

 ..רעייש ןיא ,דלַאװ ןיא ,דלעפ ןיא ןעמַאזוצ ןעוועג ןוא ךיז טשוקעג ןוא ךיז טבילעג

 רעטנזױט ,רעטנזױט טימ זיא רע ןעוו ,טײלגַאב טַאהעג םיא טָאה ַאמלעז

 -עטסיײגַאב ןופ ןעיירשעג עקיכליה רעטנוא גיױרק ןיא קעווַא ,רע יו טיילעגנוי

 שנעדישרַאפ טימ ןעמַאװצ ווירב ןבירשעג םוטעמוא ןופ ויא טָאה רע .גנור

 -סעביל ,ןטעקַאּפ טקישעג םיא טָאה יז .רעדנעל עטריּפוקָא יד ןופ ןעקנַאשעג

 ,םיא ףיוא טרַאװ יז זַא זגָאזוצ ןוא ווירב

 .ןבָאה הנותח טנעקעג טשינ ייז ןבָאה ,גירק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 -ןייא ןענעק וצ ידכ ,סטעפ-ריזח ןוא ץלַאמש ,זייּכש גונעג ןעוװעג טשינ זיא סע

 רעלדיפ עילימַאפ יד זיא ןשיוװוצניא .טרַאװעג ייז ןבָאה ,ןבעל ןייפ ַא ןלעטש

 יז ןזַא ןבירשעג םיא ַאמלעז טָאה עקירעמַא ןופ ךיוא .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא

 -רעסיוא ןַא טימ ױזַא יז טמערָא סָאװ ,גנוי קרַאטש םעד ,םיא ףיוא טרַאוװ

 ,טפַארק רעכעלנייוועג

 דטכער ןופ ןרעטש םעניא טינש ַא טימ גירק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע

 -נָא זױלב טָאה ןעמ .ןסקַאװרַאפ ןעוװעג ןיוש זיא טינש רעד .וצפיורַא זיב גיוא

 .,סױרַא טוה רעד ןופ ןסירעג ךיז טלָאװ רעדָא זַא יוװ ,ןכייצ ןעיולב ַא ןעזעג |
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 ןופ ןגיוא יד ןיא רעשיטנַאמָאר ,רעשידלעה ךָאנ טכַאמעג םיא טָאה טינש רעד

 טכעפעג ַא ןיא ןעמוקַאב רע טָאה סָאד זַא ,טלייצרעד ןעמעלַא טָאה רע .ןעיורפ

 א יו ןעזעגסיוא טָאה רע .רעגַאל ןכעלטנייפ םעד ןופ רענלעז עכעלטע טימ
 ,דנוװ ַא ןעמוקַאב וליפַא ןוא דנַאל ןייז רַאפ ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,דלעה

 ריא ןופ טייקשידלעה ַא ןעזעג ןרעטש ןיא טינש םעד ןיא ךיוא טָאה ַאמלעז

 ןגעוו ןוא םיא ןגעו טמולחעג ץלַא יז טָאה עקירעמַא ןיא ָאד ןוא ,ןטבילעג

 ,טפַארק רעשרענעמ רעטנוזעג ןייז

 ,טלייצרעד תורכיש ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רע טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע

 רעבָא טָאה סָאד .געלשעג ַא ןיא ןוטעג םיא סָאד טָאה עיטסעב ַא ,דִיי ַא זַא
 ,דלעה םעד ןופ טײקשיטנַאמָאר יד ,טפַארק עקידנרינָאּפמיא ןייז טרענימעג טשינ

 יו ןעמונעגנָא סָאד טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ .ןגיא סמענייק ןיא טרענימעג טשינ

 ץלַא ,ןגָארטרעביא ץלַא טנעקעג טָאה עקשטנעה סנַאה :טייקשידלעה עיינ ַא

 ,טומ ןקידלַאװעג ןוא טייקווַארב טימ דלעה ַא ,רעגיז ַא ןעמוקסיורַא ןוא ןכַאמטימ

 טשינ טָאה רע .םיא רַאפ ךיוא רעמונ-עטָאװק רעד ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ

 טָאה רע .ןוטעג סָאד טָאה רע רעבָא ,דנַאל ןייז ןזָאלרַאפ וצ קשח ליפ טַאהעג

 םיא טָאה וצרעד ןוא ,ןופרעד טשינ טסייוו רענייק סָאװ ,םוטכייר ַא טגָאמרַאפ

 ךיוא ןוא ,טָאה רעדעי סָאװ ןטייקכעלגעמ רעטנזיוט יד בילוצ טקָאלעג עקירעמַא

 ,םיא ףיוא טרַאו ַאמלעז סָאװ

 טָאה רע .קידהּפצוח ןוא קרַאטש ,טנוזעג עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע
 ףרַאד ןעמ .טלעוו ןייא זיא םוטעמוא .ןייג ןריולרַאפ טשינ טעװ רע זַא ,טסווװעג

 -ירבעג ךיז רע טָאה ביײיהנָא ןיא .טלעװו רעיינ ַא וצ ןסַאּפוצ ךיז ןענעק רָאנ

 רענרעה יד ייב ןעמונעגנָא םיא טָאה ןעמ רעבָא ,סקָא רעדליו ַא יװ טעוועק

 סָאװ ,שטייד ןטעוועקירבעצ ַא ןופ הּפצוח ןייז .טייקדליוו ןייז טמיוצעג לסיב ַא ןוא

 רעקידלקע ,רעטושּפ ַא ןיא ,ןדחּפ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאורַאפ דלעה ַא ןופ ןעק

 ,,דלעה -- ַא ןיא זיול ַא ןופ ןוא ,זיולי
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 לטיּפַאק רעטנצרעפ

 ךרע רעד ןופ עמַאזנייא

 -טליּפש סָאװ ,ןגיוא עקידרעייפ עצרַאװש יד טימ זַאמ רע

 ,טפַאשקנעב טימ לופ רעדיל ענילָאדנַאמ רעד ףיוא סיוא

 ןופ רענייא ןיא עלעטש ַא ןפַאשעג ןענידָאלק רַאפ טָאה

 .ַאדירעל טָאטש רעד ןיא רעטרע-סגנוריגער יד

 יַאּפש רעד .סַאג ןיא קילעפוצ ךיז ייז ןבָאה טנעקַאב

 ןיא טײקטציּפשרַאפ טימ רעניד א ,רעכיוה ַא ,רעינ

 -ָאלק טכַאמעג טָאה ,ןגיוא יד ןיא ,זָאנ רעד ןיא ,םינּפ

 ןוא עקידנצייד ַא רעייז זיא יז זַא ,טנעמילּפמָאק ַא ןעניד

 טייקנייש ןוא ןוז טגנערב סָאװ עדמערפ ַא .טָאטש ןיא עדמערפ ַא רעכיז זיא

 טימ שירעביירטרעביא רעינַאּפש ןענעז ךעלנייוועג .טייוו רעטייוו רעד ןופ ןײרַא

 סָאװ ,רעטרעװ עקידנעמולב יד סיוא-ןעגניז יז .ןעיורפ רַאפ ןטנעמילּפמָאק ערעייז

 -עמ ַא ןפייפסיוא ,לדנוגינ ַא ןעמורבסיוא ןופ טייקטכייל רעד טימ סיורא ןסילפי

 -עגּפָא םיא ןוא טנעמילּפמָאק םעד ןופ טלכיימשעצ ךיז טָאה ןידָאלק .עידָאל

 ןליּפש םענייפ ןייז רַאפ ביול ןוא קנַאד טימ שינַאּפש םענייר ַא ןיא טרעפטנע

 -רַאפ יד ןיא ריא טפַאשרַאפ רע סָאװ סונעג םעד רַאפ ןוא ענילָאדנַאמ רעד ףיוא;

 ךיילג רעטצנעפ ןייז ןופ ןירַא ןעגנירד ןעגנַאלק יד ןוא טליּפש רע ןעוו ,ןטכַאנ

 ,ןײרַא ןצרַאה ןיא ריא

 ףיוא טנידרַאפ טָאה ןוא ןירעצעזרעביא ןַא סלַא טעברַא ןעמוקַאב טָאה יז

 -מירֶא יד .טנוה ןרַאפ ןוא ןקרַאמ רַאפ ,ךיז רַאפ שינעמוקסיוא רעגרַאק רעייז ַא

 -רַאפ עריא ןופ זיא טַאז רעד וצ ןסע ,ןוטעגּפָא טשינ בוטש ןופ ךיז טָאה טייק
 ןַא ןרָאװעג זיא רעינַאּפש רעד .טשינ ךיוא ןרעגנוה רעבָא ,ןטוועג טשינ ןטסניד
 -סול ַא ןעמוקעג לָאמעלַא זיא רע .לרעמיצ-לעטָאה םעניילק םעניא רעייגנייא

 -ָאלק רַאפ ןטנעמילּפמָאק ןוא ץיו ,רעטכעלעג טימ טיירג ,רעניד ַא ,רעקיט
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 "ןסקָא ןַא ךעלמענ ,גנולייוורַאפ ַא ףיוא ןדַאלעגנייא ךיוא ייז טָאה רע .ןעניד
 ןעמוקרָאפ טייצ רעצרוק ַא ןיא ףרַאד סָאװ ,ףמַאק

 רע .רעינַאּפש ןופ ןכוזַאב יד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא רעלעה קרַאמ

 ןידָאלק ןוא טָאטש רעדמערפ רעד ןיא טיײקמערָא ןייז בילוצ טקיטייוװעג טָאה

 ןוא ןבעל רעקיטש ,בייל ןסַאּפ ןסירעג ךיז ןֹופ טָאה רע ,ןטלַאהסיוא םיא ףרַאד
 ,ןוט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ

 טימ ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד ןשיווצ עביל יד

 ןגנוי ןפיוא טנייוועג טייצ-וצ-טייצ ןופ טָאה ןידָאלק ,לָאמַא יו רעייפ ןבלעז םעד

 .ןטסיירט טזָאלעג טשינ ךיז ןוא טצפיזעג טָאה יז ,ןַאמ ןטשרע ריא ןופ ןבעל

 ַא ךיוא ןַאמ ריא טָאה יז .גנובעלרעביא רעפיט ַא ןופ ןהעש ןעוועג ןענעז סָאד

 -נארפ םעד ןיא ןרָאװעג טלגָאװרַאפ קירוצ ןרָאי טימ זיא סָאװ ,דָיי רעשיליוּפ

 טָאה ,םוקמוא ןייז .טַאהעג ביל קרַאטש רעייז ,ןָאיַאב לטעטש-ץינערג ןשיזיוצ

 .רעלעה קרַאמ -- ןעוועג זיא עריא גנובעלרעביא עטייווצ יד .ןפָארטעג רעווש יז

 םערוטש טימ ,טלעוװ ריא ןיא ךיז ןסירעגניײרַא ,םיצולּפ ריא וצ ןעמוקעג זיא רע

 "יא טנעקעג טשינ ןטלָאװ ייז לייוו ,ןבָאה טזומעג סע ןבָאה עדייב .טפַארק ןוא

 ערעייז ןופ םוקמוא רעד :טכירעגמוא ןפָארטעג ייז טָאה סע סָאװ סָאד ןגָארטרעב
 .עטסרעייט ןוא עטסטנעַאנ

 ךיא רענייא ךיז טבעלעגנייא ןוא טבילרַאפ ,ןדנוברַאפ ךיז ייז ןבָאה עדייב

 .ןבעל סנרעדנַא םעד

 טכיזפיוא רעד רעטנוא טָאטש רעדמערפ ַא ןיא ןײלַא קידנעייז ,רעטציא

 ענייז עלַא ןפרָאװעגכרוד קנַאדעג ןיא קרַאמ טָאה ,ײצילָאּפ רעקיטרָאד רעד ןופ

 םיא ןיא טָאה םיצולּפ .ןעוועג לָאמַא זיא רע ּוװ ,טעטש ןוא רעטרע עטנַאקַאב

 -רעד ךיז טָאה רע .בייל ןייז טמָארטשעגכרוד טָאה סָאװ ,דיירפ ַא טצילבעגפיוא

 -נַאגעג זיא רע ןעמעוו טימ ,ווָאנילַאמ לטעטש ןופ דניירפ-טנגוי ַא סנייז ןָא טנָאמ

 ןרעדנַאװסיױא ןגעוו ,טלעוו יד ןרעסעברַאפ ןגעוו טמולחעג ןעמַאזוצ ,רדח ןיא ןעג

 .ערעירַאק ןגעוו ,טלעוו רעד ןיא

 זיא ,עיגלעב ןייק טרעדנַאװעגסיױא טָאה ,יכדרמ ,רע רעדייא ,טייצ קיטש ַא
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןרעטלע ענייז טימ ןעמַאזוצ ,דניירפ-טנגוי ןייז

 ןבָאה ייז .עיגלעב ןיא ךיוא ןוא ווָאנילַאמ ןיא ווירב ןעמוקַאב םיא ןופ טָאה רע
 ןלייצרעד וצ ליפ רעיײיז טַאהעג טשינ ןבָאה ייז .ןבירשעגכרוד ליפ טשינ ךיז

 .תומולח עשלגנַיי ,ןכַאז עקיטייז זיולב ,ןרעדנַא םעד רענייא

 םישדח ערעטיב זעמוקעג ןענעז סע .ןכָארבעגסױא המחלמ יד טָאה םעדכָאנ
 .ןוא לָאמַא ןופ ןשטנעמ עלַא יד ןענעז חומ סקרַאמ ןיא .רעדנַאװ ןוא לגָאװ ןופ

 ,ןשטנעמ עיינ .ןענורעגסיוא -- טריסַאּפ םיא טימ ןבָאה סָאװ ןשינעעשעג עלַא יד

 "סָאװ ץלַא טּפוטשרַאפ ןוא "ךיא, ןייז ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג עיינ
 | ןשטנעמ ןוא ןשינעעשעג ,טייצ :ןענורעגסיוא זיא סע .לָאמַא ןעוועג זיא

 טָאה רע ןעו געט ןיא ,טייקרעכיזמוא ןוא טיונ ןופ געט ןיא ,רעטציא
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 ךדלעפ ןיא .םיוב ַא יו

 ןעניפעגסיוא סעּפע ןעק ,ןכיירגרעד סעּפע ןעק רע זַא ,ןענידָאלק ןזייוו טלָאװשג
 ךיז רע טָאה בעל וצ ןטכיזסיױא ןָא ץעגרע ןפרָאװרַאפ זיא ןעמ ןעװ וליפצ
 טקנעדעג ךיוא טָאה רע .ןרעטש ףסוי ,עקירעמַא ןופ דניירפ ןייז ןָא טנָאמרעד
 ,טניוװעג טָאה רענעי יו ,קרָאי-וינ ןיא ןסַאג יד ןופ רענייא ןֹופ סערדַא םעד
 טניפעג רע עגַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ווירב ַא ןבירשעג םיא רעבירעד טָאה רע
 זיא סע .רעפטנע ןַא ןעמוק טעװ סע זַא ,גנונעפָאה ַא ךיז ןיא טעילטעג ,ךיז
 ןפלעה םיא טעוװ סָאװ ,טלעװ רעד ףיױא רע ָאד ךָאנ

 -טנגוי ןייז וצ וויירב ַא ןבירשעג רעדיו רע טָאה רעטעּפש ךָאוװ ַא ןיא

 ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא טלעװ יד .טרַאװעג רעדיוו ןוא קרָאי-וינ ןיא דניירפ

 ףיוא ןכיירגרעד טנעקעג ווירב ַא טָאה טכייל ױזַא טשינ .ןעלגיר ןביז ףיֹוא

 גנונעפָאה עינ א טרעביפעגסיוא טָאה רעלעה קרַאמ ,סערדַא רעקיטכיו רעד

 .רעמיצ ןיא ןעוועג טינ געט ענעצנַאג .טקיטפעשַאב ןעוועג זיא ןידָאלק ,בייל ןייז ןיא

 ןבָאה ןדיל עכעלשטנעמ ןזיולב .סעמַאזניימעג ןייק ןעוועג טשינ זיא ייז ןשיווצ

 ,בייו -- רעד ןוא ןַאמ םעד ןשיוװצ עביל יד ןוא ,ןטלַאהעגנעמַאזוצ ייז

 לָאמנייק טָאה יז ןרעטלע עשילױטַאק עמורפ ןופ טמַאטשעג טָאה ןידָאלק

 טרעקרַאפ .דָיי טסייה סע סָאװ ,טייקשידַיי סנױזַא זיא סע סָאװ טסוװעג טשינ

 סָאד ןרעה ןעיײנעריּפ יד ןיא לטעטשסטרובעג ריא ןיא לָאמַא טגעלפ יז זַא ,רָאג

 ,רעיײטש-קרַאמ ,יײרעלדעּפ טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ןעװעג סע זיא ,דִיי טרָאװ
 .יירעמערק

 יו ןוא עמַאמ ריא יו טוג ױזַא ,ןרָאי עריא טבעלעגסיוא רעכיז טלָאװ יז

 רָאנ .דִיי ַא סנױזַא זא סע סָאװ קידנסיוו-טשינ ,טבעלעגסיוא ןבָאה עבָאב ריא

 -יױּפ ןופ ןוז ַא ,רעשזרעב ףסוי ןַאמ ריא טימ טריפעגנעמַאזוצ ריא טָאה לרוג רעד

 ןרָאי בייהנָא יד ןיא ךיירקנַארפ ןייק טרעדנַאװעגנײא ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי עשיל

 ןָאיַאב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעגרעב החּפשמ יד ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 טבילַאב ןעועג ,ןטפעשעג טריפעג ,ץינערג רעשיזיוצנַארפ-שינַאּפש רעד ייב

 -ָאלק טימ טנעקַאב ךיז טָאה ןוז רעד ןוא גנורעקלעפַאב רעקיטרָאד רעד ייב

 דישרעטנוא רעד טשיװעגּפָא ןרָאװעג זיא סע ,טבילרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ןעניד |

 סָאד ךיז ןידָאלק טָאה ױזַא .טַאהעג הנותח ןבָאה ייז .דיי-טשינ ןוא דַיי ןופ
 ,דָיי ַא ןיא סע סָאװ טסוװרעד ןבעל ריא ןיא לָאמ עטשרע

 -נעמַאװצ םעיינ ַא ןבעלוצרעביא ןעמוקעגסיוא ריא זיא לָאמ עטייווצ סָאד

 שטייד רעד ןעו געט יד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןדַיי -- ןוא ריא ןשיווצ סיוטש

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא טקישרַאפ ייז ןוא טָאטש ןופ ןדִיי יד טמַארעגסיױא טָאה
 טָאה רע סָאװ ץלַא ןוטעג ךָאנ ןוא ןטלַאהַאבסיױא ייז טָאה ןַאמ ריא .ןרעגַאל

 טריפעגרעביא ייז טָאה רע סָאװ םעד טימ ,תוחּפשמ עשידִיי ןעװעטַאר וצ טנעקעג

 ריא רַאפ זיא געט עקיליורג ענעי ןיא .ץינערג רעשינַאּפש רעד וצ גרעב יד

 -עג ןוא טגָאלּפעג ןרָאװעג זיא יז ךיוא .דָיי ןעמָאנ רעד ףרַאש ןעמוקעגסיורַא
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 יִא רַאפ ןענַאטשעג רעטציא זיא רע ןוא דַיי ַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא ךיוא .טגָאי |

 .ןעמוקקירוצ טשינ לָאמנייק ןיוש רעמ ןוא ץעגרע ןרעוו וצ טקישעגקעװַא רַאפעג

 -עגפיונוצ יז לרוג רעד טָאה רעדיוו .רעלעה יכדרמ ןעמוקעג זיא םעדכָאנ

 סנייז רַאפ ןבעגעגנָא יז ןוא טציא טגָארט יז ןעמָאנ סעמעוו ,דַיי ַא טימ טכַארב

 | .בייוו ַא

 דיירפ יד ?ןעמַאװצ ןדנובעג ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד רעטציא טָאה סָאװ

 יעינָאמרַאה ןיא ןסָאגעגפיונוצ ייז טָאה סָאװ ,טפַאשביל יד ,טייקמיטניא רעייז ןופ

 ףףייַּפ ןיא ןדייל יד בילוצ ןדנובעג ןעוועג ךיוא ןענעז ייז ,טייקנייש ןיא ,םולח ןיא

 ,רָאפ ךָאנ ייז טייטש סע סָאװ ןוא טבעלעגרעביא ןיוש ןבָאה ייז סָאװ

 :טכַארטעגרעביא טכענ יד ןיא לָאמ רעטנזיױט סָאד טָאה רעלעה יכדרמ

 ןעמוקַאבסױרַא טָאה יז סָאװ ,ריּפַאּפ ַא טיול ןענעז ייז .ןעמָאנ ןייז טגָארט ןידָאלק

 טָאה ןידָאלק .בייוו ןוא ןַאמ --- ַאזירעל ןיא עירעמרָאדנַאשז רעשינַאּפש רעד ןופ

 ןסײרסױרַא ךיז וליפַא ןענעק לָאז רע ביוא .ןריּפַאּפ ערעדנַא םוש ןייק טשינ

 יריא טימ ןייז ןזומ ןיוש טעװ רע ?ריא ןָא ןענעק רע טעװ יװַא יװ ,ןענַאד ןופ

 ןטלעװ זיא סָאװ בייוו ַא ןבָאה טעװ רע ןוא ךעלצעזעג ריא טימ ןבָאה הנותח

 זיא רעבָא ןבעל ןייז ןופ ןרעייפ עלַא טימ ביל טָאה רע עכלעוו ,םיא ןופ טייוו

 ,טנעָאנ קיטסייג טשינ םיא

 -רעביא ץלַא סָאד ןוא ןרעפטנע טנעקעג טשינ ןגַארפ עלַא יד ףיוא טָאה רע

 ךעד ןעק .ןייז לָאז ױזַא ןכַאמ טעװ טייצ יד יװ .זיא סע יו ןייג לָאז סע טזָאלעג

 ּבָאט רעדעי זַא ,רעטעּפש ןייז טעװ סע סָאװ ןענעכערסיוא טנייה שטנעמ ַא

 ..ןקילגמוא רעדָא םיסינ עיינ ,ןלַאפוצ עיינ ,ןשינעעשעג עיינ טגנערב

 26 א
 א

 סָאװ ןַאמ רעד .גנַאל ןטלַאהנָא טנעקעג טשינ עלעטש ריא טָאה ןידָאלק

 ןופ ןדנּוװשרַאפ ןצנַאגניא לָאמנייא זיא טעברַא יד טלעוּפעגסיױא ריא רַאפ טָאה

 סָאד טרעהעג טשינ רעמיצ ןייז ןופ רעטצנעפ ןכרוד רעמ טָאה ןעמ .ַאדירעל

 סָאד ,רעדיל-טפַאשקנעב יד ,ןסנַאמָאר יד טשינ ,ענילָאדנַאמ רעד ףיוא ןליּפש

 .טרעהעגפיוא טָאה ץלַא .לופגנַאלק ןוא ךייוו ױזַא ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ גנַאזעג

 עשידִיי ַא .עדמערפ ַא ןעוועג ָאד זיא יז .ןטעברַא טרָאטעג טשינ טָאה יז

 .ןטלַאהסיוא ןיילַא ךיז ןעק יז יװ גנַאל ױזַא ץוש ריא טיג עינַאּפש סָאװ ,יורפ

 ,טסַאל וצ םענייק ןלַאפ טשינ ףרַאד

 טגָאזעג טשינ סע טָאה יז .עלעטש רעד ןופ טגָאזעגּפָא ריא טָאה ןעמ

 רע זַא ,טסּוװעג ךעליירג טָאה יז ,ןוט-ייוו טלָאװעג טשינ םיא טָאה יז ,ןיכדרמ

 געט טריצַאּפש .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןעק ,םירוסי עקידארומ טדייל

 ,שינַאּפש ךיז טנרעל ,ַאדירעל ןופ ןסַאג יד רעביא טנוה םעד טימ ענעצנַאג

 טייטשרַאפ רע לפיוו ףיוא קרעװ עכעלטּפַאשנסיו טנעייל ,ווירב טביירש רעדָא

166 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 "וצסיוא ידכ ,ץלַא טימ ןוא קיטַאמעטַאמ ןוא עימעכ טימ ךיז טמענרַאפ ,שינַאּפש

 ,ןייז טעו סע סָאװ םעד ןגעוו סעומש ַא ןדיימ
 ,טייצ רָאי ַא דלַאב עינַאּפש ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז

 יעלעטש רעד ןופ טגָאזעגּפָא ריא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ,טכַאנ רענעי ןיא

 +-ךעלהשעמ טלייצרעד ןוא טכַאלעג טָאה יז .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג יז זיא

 ,טעברַא רעד ייב ,גָאט ןופ ףיול ןיא טרעהעגנָא ךיז טָאה יז סָאװ

 ,רָאה עקידעילַאװכ עטכידעג עריא ןיא רעגניפ ענייז ןטכָאלּפרַאפ טָאה רע

 -עביל ןופ טייקכייר טימ ,ץייר ןשעיורפ טימ לופ ןעוועג זיא רעּפרעק ריא

 'טימ ןוא ןעגנוגעװַאב טימ זעיצַארג ,דייר טימ ךעלטרעצ ןעוועג זיא יז .ןכורבסיוא

 .ןרָאי רעקיצנַאװצ עכיוה יד ןופ רעטלע ןַא ןיא יורפ ַא ןופ טייקפייר רעקיטולבלופ

 ,קילג ןופ ןסָאלפעגרעביא ןעוועג זיא רע

 'ףיז טיירג ךיא !ןידָאלק ,זדנוא רַאפ געט עכעלרעדנווו ןעמוק ןלעוו סע ---

 ךכלעוו ןיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .עימעכ ןופ טיבעג ןיימ ףיוא ןעמַאזקע ןַא רַאפ וצ
 םָאלּפיד ןיימ ןעמוקַאב ןענעק ךיא לעוװ ,ןזָאלנײרַא רָאנ זדנוא לָאז ןעמ דנַאל

 'ףיז לעװ ךיא !טלעװ עיינ ַא ןייז טעו סע !טָאג ,ָא ,טלָאמעד ןוא רעקימעכ סלַא

 בָאה ךיא .ערעירַאק ַא ןעיובפיוא ךיז לע ןוא טעברַא ןיימ ןיא ןפרַאװנײרַא

 ןעוטפיוא ליפ ױזַא ךיז ןרעטנַאלּפ ןוא ךיז ןפרַאש חומ ןיא .רענעלּפ ליפ ױזַא

 ..ןעגנוקעדטנַא ,טיבעג ןיימ ףיוא

 '!קרַאמ רעביל ןיימ ,ןייז טעו סע סָאװ ןטכַארט ליפ ױזַא וטסּפרַאד סָאװ ---

 .ןייז טעוװו ױזַא ,ןעגנערב טעוװ טייצ יד יו ױזַא ,טרעשַאב ןייז טעװ סע יוװ ױזַא

 ,ןייז ָאד קיבײא טשינ ןלעוװ רימ !ןידָאלק עביל ןיימ, וצ ךיז טיירג ךיא ---

 'ךוא ןענַאד ןופ ןרעדנַאװסױא ןלעװ רימ .ןקידנע לָאמַא ךיז טעו המחלמ יד

 ,למיה ןופ לרעלעט סָאד ןעגנערבּפָארַא ריד רַאפ ךיא לעװ טלָאמעד

 ,ןריזַאטנַאפ טזָאלעג םיא טָאה יז .טכַאלעג טָאה יז

 :טדערעג רעטייו טָאה רע

 .ןעגנַאלרַאפ ייווצ בָאה ךיא ---

 .טגנערפעג יז טָאה -- ?עכלעוו --

 'םעד ץעגרע ןענעגעגַאב וצ לָאמַא ךָאנ ןוא ךעלקילג ןכַאמ וצ ךיד --
 .עקשטנעה סנַאה ,רעדורב ןיימ ןופ רעדרעמ

 - ,טייקכעלקריוו יוװ םולח ,עיזַאטנַאפ רעמ ןענעז ןכַאז עדייב ---

 .ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ ,ןבעל ןבילבעג ךיא ןיב רשפא ---

 -,גנונעפָאה טימ טקעדעגנייא ייז טָאה טכַאנ יד .טדערעג טשינ רעמ ןבָאה ייז
 ,דוס ןוא םולח

 ..ןענידָאלק ןעזעג טינ רע טָאה ,ירפ רעד ןיא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע ןעוו

 ןטימ טיירדעג טָאה רע .קיורמוא ןעוועג זיא רעמיצ ןופ לקניוו ןיא טנוה רעד

 "מורַא ךיז טָאה רע .םינּפ םוצ ,ינק יד ףיוא ןעגנורּפשעג םיא ןוא טעיאוװעג ,קע
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 יקסװָאנשזולד השמ

 עלע'שיט סָאד .טלעפעג ןבָאה ןכַאז סנידָאלק ןעזעג ןוא רעמיצ ןרעביא טקוקעג

 ,סקידייל ַא ןענַאטשעג זיא לגיּפש םייב

 טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טָאה רע .טּפַאכעגמורַא םיא טָאה רעיורט רעטסיוװ ַא

 ןופ זיוה ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טכַאנרַאפ םענעי ןיא יו טנלע ױזַא טליפעג

 רעדורב ןייז ןעוו ,ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ ריא ןעוו גָאט םעד ןיא ,רעטומ ריא

 -עגסיוא ךיז טָאה יז ןוא עקשטנעה סנַאה ןופ ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא ףלָאװ

 הללק ַא ןוא לפייווצ .קערש ןיא םיא קידנזָאלרעביא ,זיוה ןופ סױרַא ןוא ט

 .ךַאז עשַיָארעה ַא ןוטעג ןוא קעװַא יז זיא טלָאמעד .ןּפיל ענייז ףיוא ןגעלעג ז זיא

 סָאד לסיב ַא ףיוא שטָאכ ןטַאװעגֿפָ ןוא רענלעז ןשטייד ַא טעדרָאמרעד טָאה יז

 "יא םיא ןוא קעװַא יז זיא ןיהווו ? יז זיא ּוװ ? טנייה רעבָא .ןַאמ ריא ןופ טולב

 ..רעלעה :ןעמָאנ ןייז ךָאד יז טגָארט וצרעד ,ןײלַא טזָאלעגרעב

 לגיּפש םעניא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .קיורמוא ,טלסיירטעצ ןעוועג זיא רע

 רַאפ ,ןגיוא ענייז ןופ קילב םעד רַאפ ןקָארשרעד ןיײילַא ךיז ןוא טנַאװ רעד ףיוא

 ,ייז ןיא טילגעג טָאה סָאװ רעיורט םעד

 םוצ ןלַאפעגוצ ןיא רע .ןזָאלרַאפ םיא טָאה יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ףיוא טָאה טנוה רעד .םיא וצ טעילוטעג ךיז ןוא ּפָאק ןייז ןעמונעגמורַא ,טנוה

 ַא ןעזעג טָאה יכדרמ עכלעוו ןיא ,ןגיוא עקירעיורט עטכייפ טימ טקוקעג םיא

 .רעצ טימ טלעוו

 -עג ,ןענייו וצ טמעשעג ךיז טָאה רע .זדלַאה ןיא טקיטשעג םיא טָאה סע

 "עג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .ןטָאש םענעגייא ןרַאפ ןוא טנוה ןרַאפ ךיז טמעש

 ןעמוקעג זיא ןייוועג סָאד .ןייועג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה רע .ןשרעהַאב טנעק

 | .רעּפרעק ןייז ןופ ןלַאװק עלַא ןופ

 טשינ טייצ רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה רע .טַאהעג ביל קרַאטש יז טָאה רע

 טשינ סע טלָאװ רע .ריא ןָא ןילַא ןייז ןענעק טעװ רע זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג

 .ןליוו ןוא סונעג ,טסיירט ,רַאּפשנָא :ץלַא ןבעגעג םיא טָאה יורפ יד .ןגָארטעגרעביא

 םענעי ןופ רעטצנעפ םוצ רעביאנגעק קוק ַא טּפַאכעג רע טָאה וויטקניטסניא

 סָאד .ענילָאדנַאמ ןוא גנַאזעג ןופ רענעט ןצײלפסױרַא ןגעלפ סע ןענַאװנופ ,זיוה

 .טרָאד ןופ טעייוועג טָאה טייקמוטש ַא ןוא טכַאמרַאפ ןעוועג זיא רעטצנעפ

 .ןשטנעמ עקידנעייגייברַאפ יד ןיא ךיז טקוקעגנייא ,סָאג ןיא סױרַא זיא רע

 ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא ןעזעג רע טָאה םעד ייב .דמערפ ןעוועג םיא וצ ןענעז עלַא
 ןופ קורדסיוא ןַא םעד ייב ,ןסיברַאפ ןעוװועג ןעלקניוו-ליומ יד ןענעז םעד ייב

 | .גנוסעגרַאפ וצ ,ץנַאט ַא וצ טסול יד םעד ייב ןוא עיטַאּפַא

 -עג םיא ןעמ טָאה טרָאד .ןדלעמ ךיז יײצילָאּפ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע

 טקוקעגנָא ןַאמ-יײצילָאּפ םעד טָאה רע .רעלעה ןידָאלק ,בייוו ןייז ףיוא טגערפ

 ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינ טָאה רע .ןגיוא עקידנעגערפ טימ

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא ןידָאלק
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןעמ .עקירעמַא ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא םיא זיא רעטעּפש געט עכלטט ןיא

 לענש ןוא ךעלגעמ רָאנ יוװ ץלַא ןרעוװ ןוטעג טעװ סע זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה

 .עקירעמַא ןייק זעמוק ןענעק לָאז רע
 טעיָאװעג טָאה טנוה רעד .רעגניפ ענייז ןשיװצ טרעטיצעג טָאה ווירב רעד

 ,דיירפ ןעניּפשעג ךיז טָאה לטעטש ןשינַאּפש םעד ןופ לרעמיצ םעניילק םעד ןיא ןוא

 ..טפַאשקנעב ןוא רעיורט

169 



 לטיּפַאק רעטנצפופ

 ליּפש ןטָאש ועד

 -ַאנ ןייז טגײלעגקעװַא טָאה ,לעדנַאמ רייד ,רָאטַאיכיסּפ רע

 סרעלעה קרַאמ ןסייררעביא טלָאװעג טָאה רע ,לכיב-ץיט

 .טּפעשעגסיוא זיא טנעיצַאּפ ןייז זַא ןעזעג טָאה רע ,יודיוו

 טבעוורַאפ זיא רע .ןבעל רעקיטש סױרַא ךיז ןופ טסייר רע |

 טלופרעביא זיא רע ,ןטייצ עכעלנייּפ ןיא ןעניּפשרַאפ ןוא |

 'רעטייוו לָאז רע זַא טשינרָאג גיוט סע ןוא סעיצָאמע טימ

 | ,ןלייצרעד ןייז טימ ןייגנָא

 רימ ,טניירפ ןיימ ,טנייה ףיוא גונעג ןייז טעוו סע --

 .לָאמ ןטייוצ ַא ףיוא ןזָאלרעביא עקידרעטייוו סָאד ןלעוו

 :ןענַאטשַאב טשינ זיא רעלעה קרַאמ

 רימ טסייר ,ךייא טעב ךיא !רעטקָאד ,טקידנעעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא --

 טליוו ריא .ןקידנע יז ךיא זומ עטכישעג ןיימ ןביוהעגנָא לָאמנייא .רעביא טשינ

 ַא ךיא ןיב יצ ,רימ טימ טלַאה סע יו ןײלַא ךיא יו טוג ױזַא ןסיוו ךָאד

 ןענעז סע רעדָא ןטַאט ענעגייא עניימ רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ,שטנעמ רעטנוזעג

 ףשינעעשעג עטכַארטעגסיױוא .,ןעגנובעלרעביא ץלַא

 סָאװ ןלייצרעדוצסיוא לָאמנייא טימ ,קרַאמ ,ךייא רַאפ טשינ גיוט סע ---

 ןטייוצ ַא ןבָאה ןלעװ רימ זַא ןעמעננָא רימָאל ,ןצרַאה ןפיוא ךייא ייב טגיל

 ,םורַא געט יירד ןיא טיזיוו

 םעד טגָאזעגכָאנ שיטסַאקרַאס רעלעה קרַאמ טָאה-- םורַא געט יירד ןיא
 ןפרַאד טשינ ןיוש טלָאמעד לע ךיא .טעּפש-וצ ןייז ןיוש ןעק ---דייר סרעטקָאד

 ,ןשטנעמ ייווצ יד ןעניפעג ןיוש ךיא ןעק םורַא געט יירד ןיא .ןלייצרעד טשינרָאג
 ןייז ןיוש טעו סע ןוא ,קרָאי-וינ ןיא טנגעגַאב ןטכענ טשרע בָאה ךיא עכלעוו

 ..טעּפשיוצ
 רעד זַא ,טנעיצאפ ןייז ןופ טייקטסנרע יד ןעזעגנייא טָאה רעטקָאד רעד
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 -עצ ןצנַאגניא זיא ,עידעגַארט עקידארומ ַא רעביא תמא ןַא ףיוא טבעל שטנעמ

 ןצרַאה ןופ ןדערּפָארַא ךיז לָאז רע םיא רַאפ רעסעב ןייז טעװ סע ןוא טלסיירט

 ןיוש םיא ןעמ זומ דלַאװ ןופ ףלָאװ םעד ןפורעגסױרַא לָאמנייא .רעטציא ןיוש

 ,ןזָאלּפָא טשינ גיוא ןופ

 !טייטשרַאפ ריא יװ ,קרַאמ ,טליוו ריא יו ---

 יד ךרוד .לוטש רעד ןיא רעמעװקַאב טכַאמעג ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 .טכַאנרַאפ טסברַאה ַא ןופ טכיל עכעליולב ַא ןעגנורדעגניירַא טָאה רעטצנעפ

 םעלַא רעביא ,קידנטָאש ךעליולב ןרָאװעג זיא רעמיצ סרעטקָאד םעד ןיא ץלַא

 טקוקעג טָאה רעלעה קדַאמ .טייוו עטייוו ןוא דוס ,עירעטסימ ןגָארטעג ךיז טָאה

 זיא סע זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע .טייקיולב רעקיטכַאנרַאפ רעד ןיא

 ;טלייצרעד רעטייוו טָאה רע ןוא .,,סנטָאש זיולב ,סנטָאש ןופ ליּפש ַא

 ײַצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמ טזומעג רעטציא ךיז רעלעה קרַאמ טָאה גָאט ןדעי

 ּוצ טקישעגקעװַא טָארדעג םיא טָאה סע .ַאדירעל לטעטש ןשינַאּפש םעד ןופ

 ,ןײלַא ןעועג רע זיא רעטציא לייוו ,דנַאל ןיא תוסיפת יד ןופ רענייא ןיא ןרעוו

 ןָא ,רענעמוקעגניײרַא לַאגעלמוא ןַא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעדמערפ ַא ןוא בייוו ַא ןָא
 ,דנַאל ןופ טייקרעכיז רעד רַאפ ןוא טפַאשלעזעג רעד רַאפ ךעלרעפעג זיא בייוו ַא

 ןיא טביילגעג ךיוא טָאה רע .טנוה רעד ןעוועג זיא דניירפ רעקיצנייא ןייז
 ,סנ ַא

 געט עצנַאג זיא רע .ןסערפעגפיוא םיא טָאה ןענידָאלק וצ טפַאשקנעב יד

 ,סטכעלש םוש ןייק ןיא ןעוועג דשוח טשינ ריא טָאה רע .בוטש ןופ סױרַא טשינ

 טשינ רעמ םיא טָאה יז לייוו ,םיא ןופ קעװַא זיא יז זַא ,ריא טקיטכעדרַאפ טשינ

 טשינ סָאד ןעק ןידָאלק יוװ יורפ ַאזַא .שרעדנַא ןעמעוו ןענופעג טָאה רעדָא ,ביל

 -שטנעמ ןוא טייקנייש עקיטסייג ,טייקנייש ליפוצ טימ טבעװעגמורַא זיא יז .ןוט
 ,טייקסטוג ענעביוהרעד-ךעל

 ,לוק ריא לרעמיצ ןיא טרעהעג ,ךַאװ ןיא ןוא םולח ןיא ןעזעג יז טָאה רע

 שנרעבליז טימ טמיושעג טָאה סָאװ ,רעטכעלעג קידנעגנילק ריא ,דייר עריא

 טײקיטפַאז עקינייוו יד ,זדלַאה ריא ןופ טײקטַאלג יד טליפעג טָאה רע .ךעלקעלג

 ,ןּפיל עריא ןופ

 ..םולח ןיא זיולב ריא טימ ןעוועג זיא רע

 טקוקעג ,ןהעש ענעצנַאג ךיוא לטעב ןייז ייב ןגעלעגּפָא זיא טנוה רעד

 היח יד ךיוא .תונמחר ןשיטניה םענעבעגעגרעביא טימ ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןקרַאמ

 ןיכדרמ רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ טפַאשקנעב יד ,טנלע םעד טליפעג טָאה

 -נוהעג ןבָאה ,טנוה רעד ןוא שטנעמ רעד ,עדייב .טרעצרַאפ ןצנַאגניא םיא ןוא
 ַא ץָאלרַאפ זיא סע יװ ױזַא ןזָאלרַאפ ,םַאזנייא ןעוועג ייז ןענעז עדייב .טרעג

 ,דלַאװ ןיא םערָאװ ַא ,םי ןקידנזיורב ןיא לשיפ ַא ,דלעפ קידייל ַא ןיא לדנרעק

 ,טניווםערוטש ַא ןיא בלַאװש ַא ,רעמייב יד ןקַאה ןשטנעמ ןעוו

 טָאה סָאבעלַאב רעד .טלעג-הריד ןכָאוװ ייווצ רַאפ ןעוועג קידלוש זיא יכדרמ
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 יקסװַאנשזולד השמ

 םיא טָאה רעקעב רעד .לעטָאה ןופ ןפרַאװוצסױרַא גָאט עדַאיל ַא טָארדעג םיא
 סָאד זיא סע זַא ,טגָאזעג םיא גָאט ןדעי ןוא לטיורב ַא טױרטעג גָאט ןדעי

 ַא ןבעגעג רעטייו ןוא תונמחר טַאהעג רעקעב רעד טָאה ךָאד .לָאמ עטצעל

 ,"ַאנַאינַאמ, טרָאװ עשינַאּפש עטבילַאב סָאד ןעגנוזעגוצ ייברעד ןוא לטיורב

 טמורבעגוצ טָאה יכדרמ .רעטעּפש טשינ ,ןלָאצַאב רע ןומ ןגרָאמ :טסייה סָאד

 ?רע טרַאװ סָאװ ףיוא .טרַאװ רע .רעכיז ,ןלָאצַאב םיא רע טעװ ןגרָאמ ,ָאי זַא

 חישמ ?סָאװ ףיוא -- ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןעילפכרוד קיטייצכיילג םיא טגעלפ --

 טלעװ עצנַאג יד זַא ,ױזַא יו .ץעגרע ןופ ףליה ןעמוק טעװ סע ?ןעמוק לָאז

 ?ןפלעה טעװ רעוו ,ןזיילסיוא טעװ רע ,טולב ןיא ּפָא-טייג

 -מַאטש יכדרמ טגעלפ --- דניירפ רערעייט ,טלעג ןפַאש ךיז לעװ ךיא --

 ייב ךיא לעװ ,טשינ בוא -- .רעקעב םוצ ןושל ןשינַאּפש ןכַאװש ןייז ןיא ןעל

 ,ךעלטיורב עכעלטע יד רַאפ ןלָאצּפָא ןוא טעברַא עטסרעווש יד ןוט ךייא

 ןלָאצּפָא ,ךייא ייב ןיוש רימ טמוק ,דניירפ ןיימ ,ךעלטיורב ןעצ רַאפ --

 סָאד ---ּפָאק םעד טצַארקעג רעקעב רעשינַאּפש רעד ךיז טָאה-- טעברַא טימ

 טשינ ָאד טסרָאט וד .ןזָאל טשינ טפוװ יײצילָאּפ יד .ךעלגעמ טשינ ןייז טעוו

 ערעדנַא ןופ ,עדמערפ ,ןשטנעמ ליפ רעיײז .רעדמערפ ַא טסיב וד .ןטעברַא

 ץלַא .רָאי ייוצ עטצעל יד רַאפ דנַאל רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז ,רעדנעל

 ןשטנעמ עקידלושמוא .טנעז ריא יו עכלעזַא ןשטנעמ טימ לופ ןענעז תוסיפת

 ןופ קעװַא זיא ַאטירָאינעס יד ?ריד טימ ןעמ טוט סָאװ .תוסיפת ןיא ןטכַאמש

 יז טלָאװ ןעמ ,ענייש רעייז ַא ןיא יז .סע ןסייו ָאד טנגעג רעד ןופ עלַא .ריד

 יד ריא טלָאװ רָאדַאערָאט רעד .ןגינעק רעד רַאפ טניורקעג ןפמַאק-ןסקָא יד ייב

 .ךעלסיפ עקיטכערּפ עריא וצ טגיילעג זיּפש ןכיירגיז ןייז ןוא ןגָארטעגוצ ןיורק

 ןקיציה םעד ןגָאלשעגרעביא יכדרמ טָאה -- טלעג ןפַאש רימ לעװ ךיא ---=
 ךיא -- .ןפלעה םיא ליו ןוא טימ םיא טליפ סָאװ ,רעקעב ןופ דייר םָארטש
 ,טיורב ןרַאפ ןלָאצַאב לעוו

 לקיטש ַא טפיוקעג טָאה יכדרמ ּוװ ,לבלעוועג םעניא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 ,ןבעל לקיטש ענדיב סָאד ןטלַאהרעד ֹוצ עטסקיטיינ סָאד ,רעקוצ ,ייט לסיב ַא ,ףייז

 ,לבלעוועג ןיא ,ָאד ךיוא .םיא ןגעק ןֹוא םיא ןיא טעוװװעטנובעג ךיז טָאה סָאװ

 ַא ןיא ןגיוא עקידרעייפ-ץרַאװש ןוא םינּפ ןטלצנורעג ןטימ ןירעינַאּפש יד טָאה

 -עס יד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא לגנַאזעג ןיד ַא טימ ןושל ןקיסילפ ןקנילפ

 רָאג ליו רע ןוא ,טפיוקעג טָאה יז ןעװ לָאמ סעדעי ןלָאצַאב טגעלפ ַאטירָאיב

 ןיילַא ןענעז ייז .וט טשינ סָאד ןענעק ייז .טידערק ףיוא ןבעג היא לָאז ןעמ

 ןזומ ,ןירַא םָארק ןיא ןפיוק ייז סָאװ ,לקיטרַא ןדעי רַאפ ןוא טײלעמירַא עסיורג

 .ןעלסקעוו ענעריּפַאּפ ןייק טשינ ,טלעג ןייר טימ ןלָאצַאב ייז

 טכערב טָא יו טליפעג טָאה רע .עבט רעד רעכביא ןעוועג ןיכדרמ זיא סע

 ןדעי ןיא ,טלַאטשעג סנידָאלק רע טעז סַאג ןיא יורפ רעדעי ןיא .ןעמַאזוצ רע

 ,לוק סנידָאלק רע טרעה ןרעיוא ענייז ןיא ּפָאןכליה סָאװ דייר ,רעטכעלעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טרעוו ,םעדכָאנ ךיז טמעשרַאפ רע ןוא יורפ רעד וצ ןפיולוצ ליוו ,ףױא-טלּפַאצ
 ,טרעטַאמרַאפ םיא טָאה רעגנוה רעד -- סנטייוצ .קערש ןוא השוב רַאפ טור
 ןעוועג זיא טנוה רעד .טנוה ןטימ טלייטעג ךיז רע טָאה ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ !

 ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז רע טגעלפ ,ןסע ליפ טפרַאדעג רע טָאה ,טנוזעג ,סיורג
 ,רעמָאיעג ַא טימ ,ןייוועג טימ ןגיוא יד ןיא ןיכדרמ ןקוק ,סעּפַאל עטשרעדָאפ יד
 | | ,ןרערט טימ

 ,ץרַאה סָאד ןסירעצ םיא טָאה טנוה םענופ ןגיוא עטכייפ יד ןוא ןייוועג סָאד

 ןיילַא םיא .היח רעמוטש רעד ןופ רעגנוה םעד ןעזוצ טנעקעג טשינ טָאה רע

 דע לָאמנייא ,ןלַאפרַאפ .ןברַאטש ,ןרעגנוה רע טעװ ,טרַאעג טשינ ןיוש סע טָאה
 ַא ןופ ןבעל סָאד טליּפש עלָאר ַא רַאפ סָאװ טייצ עקידתוירזכא ַאזַא ןיא .טבעל
 טנוה רעד זיא סָאװ רעבָא ?םיא ןיא ךיז טקיטיינ רע ?םיא ףרַאד רעוו ?דיחי
 ןייא ןייק ףיוא ּפָא טשינ םיא טזָאל ,םיא וצ ןדנובעגוצ זיא טנוה רעד ?קידלוש
 ןייז טנייה זיא ,ןענידָאלק ןוא םיא ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג םיא טָאה ,טירש

 ..םיא יװ טלעװו רעד ףיוא רעמ טשינ טָאה ,דניירפ רעקיצנייא

 יד ידכ ,םינּפ ןכעליירפ ַא ןכַאמ טזומעג יכדרמ ךָאנ טָאה תורצ עלַא יד וצ
 ,טסָאל-וצ ןעמעוו טלַאפ ,םירָא זיא רע זַא ,ןקיטכעדרַאפ טשינ םיא לָאז ייצילָאּפ
 ןטרַאװ טשינ טעװ ןעמ .טונימ יד ןיוש ןריטסערַא םיא ןעמ טעוו לַאפ ַאזַא ןיא

 ןוא ןַאמ ןענעז ץעזעג ןטיול לייוו ,קעװַא זיא יורפ ןייז ןיהּוװ ןעניפעגוצסיוא

 יװ רעבָא ,ײצילַאּפ רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןגעװַאב וצ ךיז יירפ בייוו
 ,ןטרָאװ טשינ ייז ןלעװ עגַאל עקירעיורט עתמא ןייז ןסיוורעד ךיז ןלעװ ייז רָאנ
 ןפלעה טשינ םיא וליפַא טעװ טלָאמעד ןוא הסיפת ןיא ןפרַאװנײרַא םיא טעוװ ןעמ
 -רַאפ ןייז טעװ ץלַא .טעּפש ,טעּפש ןייז טעוו סע .עזיוו ַא ,עקירעמַא ןופ ווירב ַא
 ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַאזַא טריטסיזקע טָאה סע זַא ,ןסיוו טשינ וליּפַא טעװ ןעמ ,ןריול
 .רעלעה יכדרמ

 ,ןעוועג םשה-שדקמ טָאה רעכלעוו ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןעוועג אנקמ טָאה רע
 ַא רַאפ ךיז טסַאּפ סע יװ ןוטעג ,ןדיי ערעדנַא רַאפ ןבעגעגּפָא ןבעל ןגנוי ןייז
 ןעוװעג טלָאװ ,ָאנילַאמ ןופ רעקנעש רעד בייל-בקעי ,רענייז עטַאט רעד .רעלעה
 ,ןעמָאנ ןייז טקילײהרַאפ טָאה ,ןוז . ןייז ,ףלָאװ לייוו ,ןפלָאװ טימ ץלָאטש קרַאטש
 .הוצמ ַאזַא וצ הכוז זיא דיי רעדעי טשינ סָאװ ,הווצמ עטסערג יד ןעגנַאגַאב
 ַאזַא וצ ןכיירג טנעקעג טלָאװ ,בייל-בקעי רעקנעש רעד ,רע ביוא טסייוו רעוו
 ...?ןויסנ

 : ?ןעגנַאגרעד רע זיא סָאװ וצ ?ןוטעגפיוא 'רצ טָאה סָאװ ?יכדרמ ,רע ןוא

 זַא ןעזעג טָאה רע .חומ ןייז טעטנעּפעג ,טקינײּפעג םיא ןבָאה תובשחמ יד
 -עגסױרַא ןטרַאװרעד ךיז טעװ רע בוא טסייו רע .טנורגּפָא םוצ טייג ץלַא
 סױא טעז סע יװ ?טייצ ןיא ףליה ןעמוקנָא טעװ סע יצ ,ןרעוו וצ טעװעטַאר
 .ןכערבנעמַאזוצ דלַאב טעוװ ץלַא ,ןטרַאװרעד ןענעק טשינ ךיז רע טעװ רעטציא
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 טעו ןוא רעסעמ סשטייד םעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רע ,טעּפש-וצ זיא סע

 .רעגנוה ןוא טפַאשקנעב ןיא ןייגסיוא רעטציא
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 םולח ןיא ןעניּפשרַאפ ,לטעב ןפיוא ןגעלעג ױזַא רע זיא גָאט ַא לָאמנייא

 ,עיזיו רעד ןיא טלטרעצעג טלַאטשעג ריא טָאה רע .ןענידָאלק ןגעוו עיזיוו ןוא

 ּפָאק ןייז ףיוא ןלַאפעגקירוצ ןענעז סָאװ ,רעטרעוו-עביל ריא וצ טעשטּפעשעג

 .הּפרח ןוא רעיורט ןפורעגסורַא םיא ןיא ןוא

 .סיורָאפ -- סעּפַאל עטשרעדָאּפ ייווצ יד .טנוה רעד ןגעלעג זיא רעביא ןגעק

 -ןגיוא עניילק יד .ךַאװ ןיא ןעוועג בלַאה ,טלמירדעגיבלַאה טָאה טנוה רעד

 ןעזעגסיוא טָאה סע .טָאבעלַאב ןייז ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענעז ךעלטלעּפש

 טשינ ןייז טעװ סָאװ ,ךַאז ןייק ןוט טשינ לַאֹז רע ,סָאבעלַאב ןייז טיה טנוה רעד יוװ

 ליומ ןופ טייקטכייפ רעד ןיא ןשַאװעג גנוצ ענעגייא ןייז טָאה טנוה רעד .טוג

 לסיב ַא ןוא טיורב לקיטש ןיילק ַא זיולב טַאהעג טנייה טָאה רע .ױעגנוה רַאפ

 -עג םיא טָאה םירעדעג יד ןיא .טַאהעג סָאבעלַאב רעד ךיוא טָאה ױזַא ,רעסַאוו

 ןגָאלקַאב טשינ ,ןעיִאװ טשינ ,טוג ןייז טוװרּפעג טָאה רע .רעגנוה רעד טיירד

 -רַאפ טעב ןפיוא טגיל סָאװ שטנעמ רעד יוװ ױזַא ,לרוג םעד ןעמענרַאפ ,ךיז

 ,ץלַא טמענ

 רעד ןיא רעיורט רעד .טנוה ןפיוא ןגיוא ענייז טלעטשעגנָא טָאה יכדרמ
 םענעגייא ןייז ןעזעג ייז ןיא טָאה רע .טרעדיושעגפיוא םיא ןבָאה ןגיוא סהיח
 ןעגנַאגרַאפ רע זיא ןעמורב ןכָאנ ,ןעמורב ַא טזָאלעגסױרַא טָאה טנוה רעד .טנלע
 .ןייועג ַא ןיא

 םעד ןפיוקרַאפ :קנַאדעג ַא טציּפשעגנָא חומ סיכדרמ ןיא ךיז טָאה גנילצולּפ

 רעד .געט עכעלטע ףיוא רעגנוה ןופ ןעעטַאר ןענעק ךיז רע טעוװ רשפא .טנוה

 םיא ףיוא טעװ רֶע .רעװָאסַאר ַא ,רעטנוזעג ַא ,רעגולק ַא ,רענייש ַא זיא טנוה

 טעז רעד וצ ןסע ןלעוו עדייב :רעסעב ןרעװ טעװ ןדייב .הנוק ַא ןעניפעג ןיוש

 ,.רעכעלקילג ןייז עדייב ןלעוװ רשפא ןוא

 -רעד ךיז טָאה רע .קנַאדעג םעד ןופ ןוטעג רעדיוש ַא יכדרמ טָאה דלַאב
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 ,רעצ ןייז טימ טליפ טנוה רעד ?םיא ןפיוקרַאפ טימ ,ןלָאצּפָא ױזַא רע טעוװ ,טָאה

 ײזַא יו טנייה .ןעיָאו ןוא ןעמורב םעד טימ ,ןקילב עמוטש טימ םיא טסיירט

 זיא סע .ךעלשטנעממוא ךָאד זיא סע ?ךַאז ַאזַא ןוט ןופ ןטכַארט וליפַא רע ןעק

 ?רע געמ ױזַא יו ,ךעלקערש ךָאד

 עדייב ייז ןלעוו ?רעסעב ןייז טעװ ,ןפיױקרַאפ טשינ םיא טעוו רע ביוא ןוא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טעװ רענייק ןוא לרעמיצ- לעטָאה םעניילק םעד ןיא ,ָאד רעגנוה רַאפ ןייגסיוא

 יי | | ןוט טשינ ךרָאש ןייק
 ...ןפיוקרַאפ וצ םיא רעסעב

 טיז רעד וצ ןוטעג קוק ַא רעדיװ טָאה רע .טעב ןופ ּפָארַא זיא יכדרמ

 טָאה סָאװ ,רעיורט ןטסיו םעד טּפַאכעגפױא רע טָאה רעדיוו ,טנוה םענופ

 -נייא ךיז טָאה .שזַארוק טכַאמעג ךיז טָאה רע .ןגיוא ענייז ןופ טקוקעגסױרַא

 עכעלטע טניז ןוטעג טשינ ןיוש טָאה רע סָאװ ,ךַאז ַא) ךיז טריזַארּפָא ,ןשַאוװעג

 -ייל ןעזסיוא לָאז רע זַא ,ױזַא טכַאמעג ןוא גוצנַא ןקיצנייא םעד ןָאטעגנָא ,(געט

 ,טיונ בילוצ טפיוקרַאפ טרעװ טנוה רעד זַא ,ןעניימ טשינ םינוק יד ןלָאז .שיטי

 "וצ ךיוא ףרַאד ןעמ --טכַארטעג רֶע טָאה-- םינּפ ךעליירפ ַא ןזייוו ףרַאד ןעמ

 ייק פא טרָאפ רע לייו ,טנוה םעד ןפיוקרַאפ זומ רע זַא ,ץורית ַא ןטכַארט
 .טנוה ןייק ףױרַא טשינ ףיש רעד ףיוא טזָאל ןעמ .עקירעמַא

 ךיז ךעלעמַאּפ רע טָאה ,ךיז ןָאטנָא ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו

 טשינ לָאז טנוה רעד ידכ ,לדיל ַא טפייפעגוצ טָאה רע .רעמיצ ןרעביא טיירדעג

 םענרעדעל םייב טנוה םעד ןעמונעגנָא ךעלעמַאּפ טָאה רע .רַאפעג יד ןקעמשרעד

 ןסיז ַא טָאה טנוה רעד .ּפָאק ןרעביא ,לעפ רעד רעביא םיא ןוטעג-טעלג ַא ,ןעמיר

 ןענעז םעדכָאנ .סָאבעלַאב ןייז ןופ גנורירַאב רעכעלביל רעד ןופ ןוטעג"רעטיצ
 .לרעמיצ ןופ סױרַא עדייב ייֵז

 :ןײגסױרַא םייב טלעטשעגּפָא ייז טָאה ,רעמיטנגײא-לעטָאה רעד

 ביוא ,ןגרָאמ סנטסטעּפש ,רעמיצ סָאד ןקידיײלּפָא ןזומ טעװ ריא ,רָאינעס --
 !טלעג-הריד ןיימ טשינ םוקַאב ךיא

 :ןוטעג לכיימש ןטכייל ַא טָאה יכדרמ

 -רַאפ ךיז ךיא בָאה לסיבַא .בוח םעד ןלָאצּפָא ךייא ךיא לעװ טנייה ךָאנ ---

 ,ױזַא ןוא ױזַא ...קנַאב יד ךָאד טסייוו ריא .קעשט ןיימ ןשיוט טימ טקיטעּפש
 ! טוג ,ריא טגָאז טנייה ךָאנ !טוג ,טוג ---

 זַא טקנעדעג טָאה רע .ןצרַאה ןפיוא ןצלַאזעגנָא רעייז ןעוועג םיא זיא סע

 ,טניה ןוא שיפ ,לגייפ ןופ טפעשעג ַא ןייז ףרַאד לסעג ןקידתונכש ןיא ץעגרע ָאד

 רעד ףיױא ןסירעג טנוה ןייז ךיז טָאה ןטרָאד ןעגנַאגעגכרוד טלמונַא זיא רע
 .ךעלטניה עכעלטע ןעזעג רעטצנעפ םעניא טָאה רע ןעוו ,טייק

 .טרָא םענעי וצ טזָאלעג טנוה ןטימ ךיז טָאה רע

 ןייז טכיילגעגסיוא טָאה יכדרמ .טפעשעג םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז
 ,טנוה םעד ןוטעג-יצ ַא ןוא טַאװַארק םעד ןוטעג-ּפַאט ַא ,רעּפרעק'

 :ןעשעג זיא ךַאז ענדָאמ ַא ןוא
 -נײרַא טנוה ןייז ךיז טסייר ,טפעשעג סָאד ייברַאפ ןעייג ייז ןעוו לָאמ סעדעי

 יו ױזַא ,קירוצ ךיז טיצ רע .טשינ ךיז רע טזָאל טנייה ןוא קינייװעניא ןייגוצ

 ,טשינ ליוו ןוא סױרַא טנוח רעד ךיז טסייר ,קינייװעניא ןיירַא םיא טיצ יכדרמ
 .ןעמוקרָאפ טעװ סע סָאװ ,טנוה רעד ,טייטשרַאפ רע
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ןעלכיימש ןוא ענעצס רעד ייב סַאג ןיא ּפָא ךיז ןלעטש ׁש ןשטנעמ
 .קינייועניא טנוה םעד ןגירקוצניירַא ןעגנוגנערטשנָא טכַאמעג טָאה יכדרמ

 | ןבעגעגנייא סע םיא ךיז טָאה רעטַאמ ןוא ימ סיורג טימ

 ןקיטרַאפ ַא טַאהעג טָאה יכדרמ .רעווש-וצ ןעוועג טשינ זיא ןפיוקרַאפ סָאד

 טלָאװ רע ,טנוה םעד רע טפיוקרַאפ עלייוורעד .עקירעמַא ןייק טרָאפ רע ,ץורית

 ךיז ןעמ זומ לָאמלײט רֶעבָא ,דניירפ רעקיצנייא ןייז זיא רע .ןוטעג טשינ סע

 סָאבעלַאב םעד ןיײטשרַאפ וצ ןבעגעג רע טָאה ױזַא .ןדייש דניירפ ַא ןופ ךיוא

 ,טפעשעג ןופ

 ןיא .טלעג עמוס עניילק ַא ןעמוקַאב .סערדַא ןייז טזָאלעגרעביא טָאה רע

 ןבָאה טשינ וליפַא רע טעװ טלעג םעד רַאפ זַא ,טנכערַאב יכדרמ טָאה קנַאדעג

 יּפָא ךָאנ טסעומש רעװ ןוא לעטָאה םעד ,למערק סָאד ,רעקעב םעד ןלָאצוצּפָא

 שרעדנַא רעבָא ןיוש טָאה רע .טשינ רעכיז ןיוש ןטייצלָאמ עטַאז ייווצ ַא ןסעוצ

 ,טנוה ןופ ןקילב יד טּפַאכעגפיױא ךָאנ רע טָאה ןײגסױרַא ןרַאפ ,טנעקעג טשינ

 ,טלסיירטעצ ןצנַאגניא םיא טָאה סע ,רעיורט ַאזַא
 .רעייפ ןשילעה ַא ןופ יו טפעשעג םעד ןופ סױרַא זיא רע

 ,רעקעב םוצ ןיירַא רע זיא געוו ןפיוא .םיהַא לענש ,לענש ןעגנַאגעג זיא רע

 םעניא ןירַא זיא רע .ךעלטיורב ייוצ ךָאנ טפיוקעגנייא ,בוח םעד טלָאצעגּפָא

 ָאד .לעטָאה םעניא ןײרַא רע זיא םעדכָאנ ,בוח ןופ לייט ַא טלָאצעגּפָא ,למערק

 "נגײא-לעטָאה רעד .קידלוש ןיא רע סָאװ טייצ רעד רַאפ טלָאצעגּפָא רע טָאה

 -כָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ךיז טקידלושטנַא ,ךיז טגיינעג ,טקנַאדעג םיא טָאה רעמיט

  ךיז ייב טַאהעג ךָאנ רע טָאה לרעמיצ ןיא ךיז וצ ףיױרַא זיא רע ןעוו ,לָאמַא

 ,טיורב לבעל ןבלַאה ַא ןפיוק ֹוצ גונעג טשינ וליּפַא ,תוטורּפ עכעלטצ

 רעיורג ַא ןופ טנַאװ עדנילב ַא טייז ןייא ןופ ,טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןענערב סע עכלעוו ןיא ,רעטצנעפ עמוטש -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ,רעיומ

 "ערב דלָאג ןצלָאמשעצ יוװ .ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ןלַארטש עטצעל יד

 .ייז ןענ

 ,תומולה ןיא ךיז טגיוורַאפ רעדיוו ,לטעב ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז טָאה רע

 עיױרט ןופ תומולח ןוא דיירפ ןופ ,גנונעפָאה ןופ תומולח ,עזייב ןוא עטוג

 | / .טפַאשקנעב ןוא קערש

 ,ןפָאלשטגנייא זיא רע

 ,טסיירט ןופ רעיילש ַא טימ טגיוורַאפ םיא טָאה טכַאנ יד

 א טרעהעג רע טָאה ,טעב ןופ ּפָארַא ךָאנ זיא רע רעדייא ,ירפ סנגרָאמוצ

 "וצ זיא רע .קערש רַאפ ןלַאפעגנייא םיא זיא ץרַאה סָאד ,ריט רעד ייב ןעּפַארד

 ,דיירפ טימ טנוה רעד ןעגנורּפשעגפױרַא זיא םיא ףיוא ןוא ןענעפע ןעגנַאגעג

 ןרעביא ,םינּפ ןרעביא טשוקעג םיא טָאה רע .דיירפ רעשילרעטסיוא ןַא טימ

 . טימ סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא ּפָארַא ןוא ףױרַא םיא ףיוא ןעגנורּפשעג ,זדלַאה

 םיא טשוקעג ,ינק סיכדרמ רעביא טעּפַארדעג לגענ יד טימ טָאה רע .ןוט וצ ךיז
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 ךלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 'רע .ןייז ָאד ןזָאל םיא לָאז רע םיא ייב ןטעבעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד ןיא
 .טשינ םענייק ןוא לקניװ םעניא ָאד ןגיל טעװ רע ,ןעימַאב טשינ םיא טעװ
 .ןעּפעשט

 .םיא טעװ ןעמ ?רעטציא ןוט רע טעװ סָאװ ,ןלַאפַאב ןיכדרמ זיא קערש ַא
 ?טציא ןעמ טוט סָאװ ?ןבעגוצקירוצ טלעג ןעמענ רע טעװ ּוװ ,ןעניפעג רעכיז

 רעדורעג ַא טרעהעג טָאה רע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל עקַאט טָאה סע
 ןעזעג ןוא טנפעעג טָאה רע .ריט ןייז ןיא טּפַאלקעג טָאה ןעמ .ּפערט יד ףיוא
 .םעד ןוא ,טנוה םעד טפיוקרַאפ ןטכענ טָאה רע ןעמעוו ,טפעשעג םענופ ןַאמ םעד
 | ,םיא רעטניה רעמיטנגייא-לעטָאה

 :רערַאד ,רעכיוה ַא ןַאמ רעד טָאה -- !ךיא עז ,ָאד זיא טניה רעד ,ָא --
 ;ַא טימ טגָאזעג ןגיוא עצרַאװש ,עפיט ייווצ ןוא םינּפ ךעלגנעל ַא טימ רעינַאּפש
 'טָאה רע -- .לקניוו ַא ןיא טנוה םעד ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ענימ עקידנריפמוירט
  ךייא וצ ןעמוקעג רע זיא ןעוו .קעװַא ןוא טנװָא ןטכענ ךָאנ ןסירעגסױרַא ךיז
 ? קירוצ

 .ירפרעדניא טנייה ---
 "ענעשטנווװעגמוא ייווצ יד ףיוא ןייצ יד טימ טערישטשעג טָאה טנוה רעד

 ,רענעמ

 'טנוה םעד ןעק ךיא .טלעג ןיימ ןבעגוצקירוצ רימ ןטעב ךייא ליוו ךיא --

 רע ,תויח יד ,ייז ןעק ךיא .ןסײרסױרַא לָאמ סעדעי ךיז טעװ רע .ןפיוק טשינ
 "ןטלַאהניא ןענעק טשינ םיא לעװ ךיא !רָאינעס ,ךייא וצ ןדנובעגוצ ליפוצ זיא
 .טַאנ ןוא טלעג ןיימ קירוצ רימ טיג .ןזייב טימ טשינ ןוא ןטוג טימ טשינ .ךיז ייב
 ,טיסער םעד קירוצ ךייא

 ..טולב ןּפָארט רעדעי ןענורעגּפָא זיא םינּפ ןייז ןופ ,ןרָאװעג סַאלב זיא יכדרמ
 סָאװ טלעג סָאד .טשינ דָארג בָאה ךיא --טלמַאטשעג רע טָאה-- טלעג --

 -עג ןיוש זיא קנַאב יד ,ןבעגעגסיוא דָארג ךיא בָאה ,ךייא ייב ןעמינעג בָאה ךיא
 "טייז .קעשט ןיימ ןשיוטנייא טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןטכענ ןסָאלשעג ןעוו
 ןבעגּפָא ךיא ךיא לעװ ןגרָאמ .ירפרעדניא ןגרָאמ זיב טרַאװ ןוא טוג ױזַא
 | ,טלעג סָאד

 ,דייר ענעגייא יד טרעהעג םיוק טָאה יכדרמ
 .ןיוש ייס-יוו-ייס בָאה ךיא .ירפ ןגרָאמ ,רָאינעס טקנעדעג .ירפ ןגרָאמ ---

 :םבָאה ךיא .ןדנווושרַאפ זיא טנוה רעד זַא ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןדלָאמעג טנייה
 ,טלעג . סָאד ירפ ןגרָאמ זיב טשינ ךיא םוקַאב םיוק .סערדַא רעייא ןבעגעגנָא
 | - .ייצילַאּפ רעד וצ .ךַאז יד ןבעגוצרעביא ןעגנווװצעג ןייז ךיא לעוו

 ..,םינּפ ןקידלכיימש ַא טכַאמעג ןוא טלמַאטשעג יכדרמ טָאה -- ...ייצילָאּפ -- |
 "טעוו ןגרָאמ .עמוס עסיורג ַאזַא טשינ זיא סע .ןעִימַאב טשינ ךיז טפרַאד ריא .--
 | | | .קירוצ ןבָאה סע ריא

 :ןטָאה רעמיטנגייא-לעטָאה ר רעד .קעװַא ןוא טסירגַאב ךיז טָאה ןַאמ רעד
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 טליבעצ ךיז טָאה טנוה רעד .קילב ןכעליירפ ןייק טשינ ןפרָאװעגוצ ןיכדרמ
 | ,קידנעָארד ןוא זייב

 ,טנוה ןטימ ןבילבעג זיא יכדרמ .קעװַא ןענעז עדייב

 ,טנוה ןפיוא טקוקעג טָאה רע .ךעלגעווַאבמוא ןענַאטשעג רע זיא עלייוו ַא

 רֶע .טרַאּפשעגנָא םיא ןיא טָאה רעיורט רעטסיו ַא .רעטצנעפ םעניא טקוקעג

 קידארומ זיא סָאװ טנורגּפָא ןַא ייב טייטש סָאװ ,םענייא וצ ןכילגעג ןעוועג זיא

 לָאז ,שטנעמ רעד ,רע זַא ,טייקפיט עכעלרעדיוש ןייז טימ רָאנ טרַאװ ןוא ףיט

 ,רעכיז ,ךעלעמַאּפ טפור טיוט רעד ,םיא סע טקָאל טייז ןייא ןופ .ןעגנירּפשנײרַא

 םיא וצ ןעמוק םיא טעברַאפ ןוא רע טעכָאפ לגילפ עקידנרעטַאלפ עצרַאװש טימ

 ..ןטסּוװַאבמוא ןרַאפ קערש יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טסַאג-וצ

 -סױרַא טָאה רע ,לסיש-שַאו רעד רעביא עלעקפַאש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ..טנַאה ןיא ןטלַאהעג סע טָאה רע ,רעסעמ ריזַאר ןייז ןעמונעג

 ןיא טָא .טיוט וצ ןבעל ןופ גנַאגרעביא ןַא ?עגר ַא ,ןצנַאגניא סע זיא סָאװ

 טשינ טעװ רענייק .ןריטסיזקע טשינ רעמ ,רעלעה יכדרמ ,רע טעװ םורַא עגר ַא

 -עגניהַא זיא סע ּוװ טשינ טסייו ןעמ יו ױזַא; ןעמוקעגניהַא זיא רע ּוװ ןסיוו

 טנעה סנידָאלק ןלעװו רשפא .ףלָאװ רעדורב ןרעגנִיי ןייז ןופ רעּפרעק רעד ןעמוק

 -רעטיצ ַא יז טעו רשפא ,רעּפרעק ןטיוט ןייז ןעז טעװ יז .ריט רעד ןיא ןּפַאלקנָא

 ןגרָאמ ? בייל ןטיוט ןייז ןשוק ןוא םיא רעביא ןגיײבּפָארַא ךיז יז טעו רשפא ?ןוט

 עגיה יד םיא טעװ ,טנוה ןרַאפ קירוצ טלעג סָאד טשינ טלָאצַאב רֶע ביוא ,ירפ

 ןוא טייהנגעלעג רעקיטסניג ַא ףיוא רָאנ טרַאו ייצילָאּפ יד ,ןריטסערַא ײצילָאּפ

 ? סָאד יװ ,רעסעב ייז ןפרַאד סָאװ .ןײרַא טנַאה ןיא ןעמוקעג ייז סע זיא טָא

 טקיטיינ רעוו ?סױרַא טעװ רע ןעוו טסייוו רעוו .ןרעוו טריטסערַא טעוװו רע

 ,ןעמָאנ ןייז סיוא-טפור רעוו ,ץרַאה ןייז ןופ ןּפַאלק סָאד טרעה רע ?םיא ןיא ךיז

 טשינ ןליפַא ךָאד טָאה רע ?ןגיוא יד ןיא םיא טקוק רעוו ,םעטָא ןייז טליפ רעוװ |

 ןוא ןרעוו טמותירַאפ טעװ טנוה רעד .טנוה רעד זיולב .ןדער וצ ןעמעוו טימ

 ...ץלַא סָאד

 לָאטש סָאד .זדלַאה ןרעביא רעסעמ ןפרַאש ןטימ יצ ןייא גונעג ךָאד זיא'ס

 טָא .לגיּפש ַא יװ זיא ,ךעליולב-רעבליז זיא ,קיצנַאלג ךעלקערש זיא רעסעמ ןופ

 -עניא טעז רע ןוא טיײקיצנַאלג רעבליז רעכעליולב רעד וצ ּפָאק םעד וצ רע טוט

 -רעדיוש זיא ליומ ןייז .טיירב קידארומ ןענעז ייז .ןגיוא ענייז ,םינּפ ןייז קינייװ

 ןפרַאש םעניא ךָאד רע טעז טָא .טיוט ןכָאנ סיוא רשפא ןעמ טעז ױזַא .טיירב ךעל
 .רעטעּפש טונימ ַא ןיא ןעזסיוא טעוװ סָאװ ,טכיזעג ןייז ןופ עקסַאמ יד ץנַאלג

 רעד .טולב עשזולַאק ַא ןיא ןגיל טעװ רע ?םורַא טונימ ַא ןיא ןייז טעוו סָאװ

 -פםױרַא טעװ רעמיטנגײא-לעטָאה רעזייב רעד .ןרעמָאי טעװ ,ןעיאו טעװ טנוה

 טעװ רעמיטנגייא-לעטָאה רעד ,יײצילָאּפ יד ןפורנָא ,ןקערשרעד ךיז ןוא ןעמוק

 -הריד עצנַאג סָאד טלָאצַאב םיא טָאה ,רעלעה קרַאמ ,רע סָאװ רעטעג עלַא ןעקנַאד

 עכעלטע יד ,טנוה םעד ןעמענוצ ךיז רעכיז ךָאנ טעװ רע .טיוט ןרַאפ ךָאנ טלעג
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 ןוא גוצנַא םענעגָארטעגּפָא םעד ,טגָאמרַאפ ,יכדרמ ,רע סָאװ רעדמעה עקידורב

 ןיא הנתמ ַא טפיוקעג ןידָאלק םיא טָאה רעסעמ סָאד ,רעסעמ-ריזַאר סָאד ךיוא

 ןייז לָאז ,טנַאגעלע ,ןייש ןעזסיוא לָאז רע טלָאװעג טָאה יז .ַאדירעל טָאטש רעד

 ןייז ןופ ץַאל םעניא טקעטשעגניירַא לָאמליײט וליפַא םיא טָאה יז .טריזַאר ןייפ

 ..ָאטשינ רעמ זיא ןטָאש ןייד וליפַא ,ןידָאלק עכעלרעדנּוװ .ויור עשירפ ַא לקער

 ,רעסעמ ַא טימ זדלַאה םעד ךיז ןדיינשרעביא ןופ טיוט ַאזַא ןייש טשינ זיא סע

 רענייא רעדעי .ןשטנעמ םענעכָארקעצ ,ןכַאװש ַא ןופ ,ןדחּפ ַא ןופ טוט ַא זיא סע

 זיא סע .זדלַאה םעד ,ןרעדָא יד ךיז ןדיינשרעביא ןוא רעסעמ ַא ּפַאכ ַא ןבעג ןעק

 -מערפ רעד זַא ,ןסיוורעד ךיז ןלעװ ייז ןעוו ןעלכיימש ןלעװ עלַא .ץנוק ןייק טשינ

 יד .ןטינשעגרעביא זדלַאה םעד ךיז טָאה ַאטירָאינעס רענייש רעד ןופ ןַאמ רעד

 ןייא ,ןדחּפ ַא ,ןדמערפ ַא ןופ טיוט םעד רעכיב יד ןיא ןביירשרַאפ טעוװ ײצילָאּפ

 ןיוש .שיקרעט ףיוא ןוטּפָא ,ײצילָאּפ יד ,ייז טעו רע :ןטוג םוצ ןייז טעװ ךַאז

 ןַא יו טשינ רעמ !גייפ ַא .טשינרָאג ? ןבָאה ייז ןלעוװ סָאװ .ייז ןוטּפָא לָאמניא

 ?סָאװ ,לייוורעד ןוא ןריטסערַא וצ םיא ךיז ןטכיר ייז .גייפ עטקערטשעגסױרַא

 ...גנושרָאפסױא ןַא ,רעּפרעק ןטיוט ַא

 רעדנַא ןַא ןעניפעג זומ ןעמ .ןבעל סָאד ןעמענ ךיז רעסעמ ןטימ טשינ ,ןיינ

 ,לטימ

 ,טיירב ןסירעגפיוא ןעוועג ןענעז טנוה םייב ךעלטלעּפש-ןגױא עניילק יד

 סעּפע .טוט סָאבעלַאב רעד סָאװ ןעז ,ןעז ,קוק טימ לופ ןעוועג זיא ץלַא ןוא סיורג

 ךיז טליּפש רע .טייהניווועג ןייז טשינ זיא סע .סָאבעלַאב רעד ,קיור"וצ רע זיא

 ַא סױרַא טקעטש ,לגיּפש ןיא טקוק ,ךיז וצ טדער רע .רעסעמ םעד טימ גנַאל-וצ

 ,ןײרַא ןירעד טקוק ןוא ךַאלפ-טנַאה רעד ףיוא רעסעמ םעד טעלג ,לגיּפש םוצ גנוצ

 -עיִאו ַא רע טָאה טָא .ןקָארשרעד ,קיורמוא קע ןטימ טלקָאשעג טָאה טנוה רעד

 לייוו ,ןעגנירּפש וצ קרַאטש-וצ ארומ טָאה רע .גנורּפש ןטכייל ַא טָא ןוא ןוטעג

 םעד וצ ןריפקעװַא ןוא ןענַאד ןופ ןריפסיורַא רעדיוו םיא טעװ סָאבעלַאב רעד

 טנעה יד טימ ןּפַאלק ,ןעיירש טעװ רענעי .טרָאד ץעגרע ןשטנעמ ןזייב ןדמעדפ

 ..קיטַאלג טשינ ָאד זיא סעּפע ,עלַא ףיוא ןעװעדלַאװעג ןוא ןפייפ ,סיפ ןוא

 ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה טנוה רעד .רעסעמ סָאד טגײלעגקעװַא טָאה יכדרמ

 ,ליד ןפיוא

 ,קָאה ַא טּפַאלקעגנָא זיא ריט רעד ףיוא ,ריט יד טקילברעד טָאה יכדרמ

 ןעגנעה קָאה םעד ףיוא .גייבסיוא ןקידכעלייק ַא טימ סױרַא טעשטרַאטס סָאװ

 רעייז זיא ןוא טוה ַא ןעגנעהפיוא רַאפ ,עפַאש ַא רַאפ טניד קָאה רעד .םישובלמ

 ןענעק לָאז ןעמ זַא ,גונעג סױרַא טקעטש רע .םיא ףיוא ךיז ןעגנעהוצפיוא טוג

 ץנַאג ןוא זדלַאה םייב ןעמענמורַא קעסַאּפ םעד ,קעסַאּפ ַא ןפרַאורַאפ םיא ףיוא

 טָאה ,קָאה רעד ,יולב ףיוא טברַאפעג זיא רע .םעלַא םעד טימ ןקידנע טכייל

 רעד .טוג טנכייצעגסיוא זיא סע .ךעלדנייצ עפרַאש יירד טימ ןביוא לדניירק ַא
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 ײװ טיט רערענעש ַא ןיא סָאד ,ָאי ןטסָאמעגּפָא יו זיא ריט רעד ףיוא קָאה
 ..רעסעמ ַא טימ ןוא ןשטנעמ ןעמ טגנעה ןעגנעה .ךיז ןטכעש

 טָאה רע .ןזיוה יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,קעסַאּפ םעד ןוטעגיּפַאכ ַא טָאה רע
 :םעד ןטלַאהסיוא טעװ רע ביוא טוװרּפעגסיױא ,ןוטעג-יצ ַא טנעה עדייב טימ םיא

 ,עיגלעב ןופ ךָאנ םיא טָאה רע .רעדעל ןטוג ןופ זיא קעסַאּפ רעד ,ָאי ,רעּפרעק

 רעלדעּפ ןשידִיי ַא ייב ךיז טכַאד .רעבערג-ןליוק יד ןופ לטעטש ןיא םיא טפיוקעג
 ָא-טָא ןלעטשקעװַא .לוטש יד רעטציא .טסַאּפעגוצ זיא קעסַאּפ רעד .טפיוקעג םיא
 ןוא ,סיפ יד טימ יז ןּפוטשּפָא םעדכָאנ ,לוטש רעד ףיוא ךיז ןלעטשפיורַא ,ָאד

 ...ףוס ַא

 טעברַאעג טָאה חומ רעד ,טײקטריטלַאזקע רעקידרעביפ ַא ןיא ןיײרַא זיא רע

 טָאה רע ,קידלּפענ ןוא טציּפשעגנָא ,ּפמעט ןרָאװעג ןוא טעברַאעג .לענש ,לענש

 ןגיוצרַאפ טסעפ ,זדלַאה םעד ןדנובעגמורַא ,קָאה ןפיוא קעסַאּפ םעד ןפרָאװרַאפ
 ..לוטש םעד ךיז ןופ ןוטעג סיוטש ַא סופ ןייא טימ ןוא

 א ןוטעג ךיז ןגיוא עקידנענערב טימ ,רעגיט רעדליוו ַא יו טָאה טנוה רעד

 -רעביא טנעקעג טשינ ןוא קעסַאּפ םעניא ךיז ןסיבעגנייא רענייצ יד טימ ןוא יצ

 םעד ידכ ,סיפ סקרַאמ רעטנוא טגיילעגרעטנוא ךיז ןוא ּפָארַא רע זיא ,ןסייב

 'ןקידארומ ַאזַא ןזָאלעגסױרַא טָאה רע .ןרעװשּפָארַא טשינ לָאז רעּפרעק סנשטנעמ

 ךיז טָאה דלַאב .רעטצנעפ ןופ ןביוש יד ןוטעג-ךליה ַא ןבָאה סע זַא ,דלַאװעג

 טָאה רע .רעמיטנגיײא-לעטָאה רעד ןיײרַא זיא סע .ריט רעד ייב ןסייר ַא טרעהעג

 םעד ןוא רעדעל ןופ פונק ןזיל םעד ןסירעגפיוא ,קעסַאּפ םעד טּפַאכעגּפָארַא

 ,טעב ןפיוא ןוטעג-ףרָאװ ַא רעּפרעק

 יא רענייז רעּפרעק רעקרַאטש רעד .טבעלעג ךָאנ טָאה רעלעה יכדרמ
 | ,טקידעשַאבמוא ןעוועג -

 ..ןבעל ןייז טעװעטַארעג לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה טנוה רעד

 .גנוצ רעטכייפ רעד טימ ןוא םיא ףיוא ןעגנורּפשעגפױרַא זיא טנוה רעד

 ,טנוה םוצ ןוטעג-לכיימש ַא טָאה יכדרמ .םינַּפ ןכעליולב ןייז טקעלעג
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 לטיּפַאק רעטנצכעז

 ניירפ רענעסעגרַאפ א

 / .טעװעטַארעג ןעוועג זיא רעלעה יכדר

 טָאה ךיז וצ ןעמוק ןופ טנעמָאמ ןטשרע םעד ןיא

 -ביילרעד ,הטרח ,קערש ןופ ליּפעג ַא ןעמונעגמורַא םיא

 ןעוועג םיא זיא סע רעבָא ,טמעשעג ךיז טָאה רע .גנורעט

 -נַאג רעד טימ טָאה רע .ןבעל ןבילבעג זיא רע סָאװ טוג

 -ימ יד ןעגנערבקירוצ טלָאװעג חומ ןופ טייקפרַאש רעצ
 וצ ןבעל ןופ טריצַאּפשעגרעבירַא טָאה רע רעדייא ,ןטונ

 סָאד זיא סָאװ ?טריסַאּפ םיא טימ טָאה סָאװ ...טױט ---

 ירפ ןגרָאמ :טלעוו רעד ןיא טלַאה רע ּוװ טנָאמרעד ךיז רע טָאה דלַאב ?ןעוועג-

 טנוה רעד ןוא טנוה ןרַאפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןבעגּפָא רע ףוָאד
 ,גנַאגרעטנוא ןופ לָאמ עטייווצ סָאד םיא טעװעטַארעג ,םיא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא
 - ?טלעג ןעמענ רע טעוװ ווו;

 יד ףיוא ןוא טנוה ןפיוא טּפַאכעגנָא רעטציא םיא טָאה סעכ רעדליו א

 ןופ ןעװעטַאר וצ םיא ןטעבעג ייז טָאה רע .ןעוועג ָאד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמי

 לָאמנייא טימ ,ןגרָאז יד ןופ ןרעוװ רוטּפ ,ןברַאטש טלָאװעג ךָאד טָאה רע ?טױט

 לצווש רעד ןופ טכַארבעגקיריצ םיא ייז ןבָאה סָאװרַאפ ,ןריטפיזקע וצ ןרעהפיוא

 רעמ טלָאװ רעלעה יכדרמ ?טיוט ןופ לעווש יד ,ןטָארטעגרעכיא טָאה רע סָאװ

 ײצילָאּפ יד .תובוח ,ןגרָאז ןיא טלקיוװרַאפ רעדיוװ רע זיא ױזַא .טריטסיזקע טשינ

 רַאפ ,ץעזעג סָאד ןכָארבעג ןבָאה רַאפ הסיפת ןיא ןפרַאװנײדַא ןגרָאמ םיא טעוװ

 ןענַאװנופ ןבָאה טשינ רַאפ ןוא ןשטנעמ ןדמערפ-דליוו ַא ייב טלעג ןעמונעגוצ ןבָאה
 ..ןבעל וצ

 רעביא ןענַאטשעג ןענעז ןשטנעמ ייווצ ךָאנ ןוא לעטָאה ןופ רעמיטנגייא רעד
 ,רעמעװקַאב ןכַאמ םיא טלָאװעג ןוא םיא

 .טעשטּפעשעגסױרַא רע טָאה -- ?טעװעטַארעג ךימ ריא טָאה סָאװרַאפ --
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 טכער ןייק טשינ טָאה רענייק ,ןליוו םענעגייא ןייז ןבָאה ךָאד געמ שטנעמ ַא --
 .ןברַאטש ןזָאל וצ טשינ ךימ

 -עג רעמיטנגייא-לעטָאה רעד טָאה -- !רָאינעס ,שינעלייאעג יד זיא סָאװ --

 טָאטש ןופ סעטירָאינעס עלַא .טנוזעג ,קרַאטש ,ןייש ,גנוי טנעז ריא --- .טלכיימש

 טנעקעג טלָאװ ריא .ןַאמ ַא רַאפ גנוי םענייש ַאזַא ןבָאה וצ ןשטנוװעג ךיז ןטלָאװ

 טייהרעגנוי ױזַא טליוו ריא .ַאדירעל ןופ רָאדַאערָאט םעד טימ ןדירוקנָאק וליפַא

 -לֵא ייב ,רימ ייב זַא ,ןייש טשינ ןוא ךעלרעכעל ,שירַאנ ךָאד זיא סע ?ןברַאטש

 -עס ,ןייש טשינ ,ךַאז עטכערעגמוא אזַא ןעשעג לָאז ,לעטָאה ןיא זענַאביא ָאסנָאפ

 !ןייש טשינ ,רעלעה רָאינ

 סע סָאװ ,טכערמוא םעד ןגעק טעוועטנובעג ךיז טָאה רעלעה רָאינעס רעבָא

 :טױט ןופ טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םיא וצ ןרָאװעג ןוטעג זיא

 טכער ַא טָאה שטנעמ ַא .ןעװעטַאר וצ ךימ ןטעבעג טשינ םענייק בָאה ךיא ---

 ,ןברַאטש וצ טכער ַא ןוא ,ןבעל וצ

 -לעטַאה רעד טָאה -- ןריּפָאזָאליפ וצ טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק בָאה ךיא --

 טימ ןוט וצ טשינרָאג טָאה טגָאז ריא סָאװ סָאד -- .ןבעגעגכָאנ טשינ רעמיטנגייא

 ,ףליה ןטעבעג ןוא ןעַירשעג-דליװ טָאה טנוה רעד יו טרעהעג בָאה ךיא .רימ

 רַאפ טנוה םעד רַאבקנַאד רעייז ןייז טפרַאד ריא .טעװעטַארעג ךייא רימ ןבָאה

 ייווצ ךָאנ .טלַאה ריא יו ןעז ןוא ןעמוק דלַאב טצװ רעטקָאד רעד .ןבעל רעייא

 יײצילַאּפ רעד ןדלעמ ןזומ ךיוא לעװ ךיא .טבעלעג טשינ ןיוש טלָאװ ריא ןוא טונימ

 !ךייא טימ לַאפ םעד ןופ

 רעד ןוא לוק ךַאװש ַא טימ טגָאזעג יכדרמ טָאה --- יײצילָאּפ רעד רעדיוו ---

 יד רָאנ -- .גנופעשרעד ןוא טײקכַאװש ןופ קירוצ ףיוא ןלַאפעג םיא זיא ּפָאק

 ערעייז ןיא טלקיוורַאפ זיא ןבעל עקידנעקניטש עצנַאג סָאד .,יײצילָאּפ ,ײצילַאּפ

 ?ןעגנַאגַאב רעדיוו ךיא זיב ןכערברַאפ ַא רַאפ סָאװ .טנעה

 ךיילג ןדלעמ רימ ןזומ ןכַאז יד ,דרָאמטסבלעז ןיילַאב טווורּפעג טָאה ריא ---

 -רַאפ רימ ןעק ןעמ ,ףָארטש עסיורג ַא ןגירק ךיא ןעק טשינ ביוא ,ײצילָאּפ רעד

 -וצּפָא טלעג ןפַאש ךיז טנייה ,רעלעה רָאינעס ,ךיוא טוומ ריא ,לעטָאה ןיימ ןכַאמ

 רַאפ סע ךיא לעװ ,קנַאב ןיא ןייג טשינ טנעק ריא ביוא ,טנוה ןרַאפ קירוצ ןלָאצ

 .,טפירש לקיטש ַא ןבעג רימ טנעק ריא .ןקידיילרעד ךייא

 ףשטשרעדָאפ ייווצ ענייז טימ .טעב ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ טָאה טנוה רעד
 טשינ גיוא ןייק טָאה רע .רעּפרעק סרעלעה וצ טעּפַארדעג ךיז רע טָאה סעּפַאל

 ךיא שטנעמ רעד זַא ,טליפרעד טלָאװ רע יוװ ;סָאבעלַאב ןייז ןופ ןעמונעגּפָארַא

 יכדרמ .ןײלַא ןזָאל טשינ עדנוקעס ןייק ףיוא םיא רָאט ןעמ ןוא רַאפעג ןיא רדסכ
 םיא טָאה קעסַאּפ רעד ּוװ ,זדלַאה םורַא ןקיטייו עקידארומ טליפעג רעטציא טָאה

 רע ביוא .יילב טימ ןסָאגעגנָא יו ,רעווש ןעוועג םיא זיא ּפָאק רעד .ןטינשעגנייא
 רעד ןופ טּפַאכעגּפָארַא םיא טָאה'מ יװ םעדכָאנ ,ןטונימ עטשרע יד ןיא טָאה

 ץיּפש רעד יו ףרַאש ןעװעג זיא חומ רעד ןוא ןקיטייו יד טליפעג טשינ הילת
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ךייז ןדיינש סרעסעמ עּפמעט יו טליפעג רעטציא רעבָא רע טָאה ,לדָאנ ַא ןופ

 ןוא טרעוװילגרַאפ ,רעּפמעט ,ּפמעט ןרעוו חומ רעד ןוא לעק יד ,עבמָאג יד ,זדלַאה

 ,קיביײא ףיוא ןגיל ןביילב ױזַא ןיוש ןוא ןפָאלש םיא ךיז טליוו סע

 םעד טכַארטַאב לענש רעד ףיוא טָאה רע .רעטקָאד רעד ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןקנַארק םעד ןוא סנַאלובמַא ןַא ךָאנ ןקיש לענש לָאז ןעמ ןסייהעג ,רעדרעמטסבלעז

 ךעלרעפעג זיא רע יצ טגערפעג טשינ טָאה רענייק .ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ

 זיא ןַאמ רעדמערפ ַא סָאװ טרַאעג טשינ טָאה םענייק .טעדנּוװװרַאפ טכייל רעדָא

 רע יצ ,עקילַאק ַא ןביילב טעוװ רע יצ ,טיוט ןופ רעיוט םעז ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .רעטקָאד ןפיוא ןוא סָאבעלַאב ןפיוא טקוקעג טָאה טנוה רעד .ןרעוו טנוזעג טעוו
 םיכסמ טשינ זיא רע ,טסייה סָאד ,רענייצ יד טימ ןוטעגיערישטש ַא טָאה רע

 | ,םורַא ָאד ךיז ןעיירד סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד טימ :

 .ןייזטסּוװַאב טשינ ןוא ןײזטסּוװַאב ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןגעלעג זיא יכדרמ

 ןקיטייוו יד .ןרָאװעג םיא זיא רעגרע ץלַא ,ןרעוו טעװעטַארעג ןופ רעגנעל סָאװ

 רעקידנעײגּפָא רעדעי טימ ןעמּוװשעגסױרַא טשרע ןענעז ןייפ רעצנַאג רעד ןוא
 : .טונימ

 .שינעעשעג רעד ןופ טכירַאב ַא ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רעטקָאד רעד

 רעטקָאד רעד .ַאדירעל ןופ ײצילָאּפ רעד טכירַאב ןעיונעג ַא ןבעגוצרעביא ידכ
 ןייז ,רעדרעמטסבלעז ןופ ןעמָאנ םעד רעמיטנגייא-לעטָאה םייב טגערפעג ךיז טָאה

 ןוא ןקנַארק םוצ ןעגנַאגעגוצ רעדיוו זיא רע .טמוק רע ןענַאװנופ ןוא טרָא-ןיווו

 .םענעטנווייל ַא ףיוא ןלַאפעג זיא גיוא סרעטקָאד םעד ,דמעה סָאד טעליּפשעגפיוא

 ןגעוו טייקירעגיינ סיוא טָאה רע .בייל סיכדרמ ףיוא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,לקעז

 ךיז ןבָאה רעמיטנגיײא-לעטָאה םעד ןופ ןקילב יד .ןײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג סע

 רעטקַאד רעד סָאװ ,עלעקעז םעד ןיא טייקפרַאש רעקידרעייפ ַא טימ טזיּפשעגניײא
 טשינ ןיוש םיא טָאה קנַאדעג רעד !טלעג :ןוטעג-ץילב ַא םיא טָאה חומ ןיא .טלַאה

 ץלַא ןענעז רערעדנַאװנײרַא עלַאגעלמוא יד ,ןשטנעמ ענעּפָאלעגנָא יד :טזָאלעגּפָא

 ןליוו ,טײלעמירָא ןענעז ייז זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ ייז .טלעג טימ טּפָאטשעגנָא

 דלַאב ,זענַאביא ַאסנָאפלַא ,רע טָאה סָאװרַאפ .גרָאב ףיוא ןבעג ץלַא ייז לָאז ןעמ

 םעד טרעטשינעגכרוד טשינ רעטשרע רעד רע טָאה סָאװרַאפ ?טּפַאכעג טשינ ךיז

 לא ,רע ןוא ײצילַאּפ יד ןעמענוצ סע טעוװ רעטציא ?רעדיילק סרעדרעמטסבלעז

 "רַאפ טכייל ַא סעּפע ףיוא סיוא ןבעל עצנַאג סָאד ךיז טקוק סָאװ ,זענַאביא ָאסנָאפ

 ,זָאנ רעד רעטנוא גייפ ַא ןוא זָאנ רעגנַאל ַא טימ ןביילב טעװ ,לטסניד

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד ןײגסױרַא ןסייהעג לענש רעד ףיוא טָאה רע

 טשינ לענש ױזַא סעּפע טָאה סָאװ ,רעטקָאד םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,םיא טימ ןיירַא

 :עלעכיימש ןערטיכ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,עלעקעז סָאד ןענעפע וצ טגַאוװעג

 ַא םענייא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע !רָאטקָאד רָאינעס ,רצוא ןַא ---
 -הריד ןכָאװ עכעלטע רַאפ טלָאצַאב רימ ןטכענ םיוק טָאה רע .ןכייר ןייק טשינ

 רע טָאה ןטכענ .ןילַא ןבילבעג רע זיא .קעװַא םיא ןופ זיא ַאטירָאינעס יד .טלעג
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 רָאינעס םעד טלָאצעגּפָא ,רעמיצ ןרַאפ רימ טלָאצעגּפָא ןוא טנוה םעד טפיוקרַאפ
 טמוקַאב טלעג סָאד זַא ,טגָאזעג רע טָאה רימ .טיורב רַאפ רעקעב םעד ַאילידַאּפ-

 .קנַאב ןיא טלעג ןייק טשינ טָאה רע .טשינ סע ביילג ךיא רעבָא ,קנַאב ןיא רעז

 .רַאפ טָאה רע ןעמעװ רעד ךיוא ןוא זעמוקעגקירוצ ירפ טנייה זיא טנוה רעד

 רע םיא טנרָאװעג ,קירוצ טלעג סָאד טלָאװעג ןוא ןעמוקעג זיא טנוה םעד טפיוקי

 יװ יױזַא רעבָא ,ירפ ןגרָאמ יו רעטעּפש טשינ טלעג סָאד ןבעגקירוצ םיא לָאז

 -:אהעגפיוא ךיז רעלעה רָאינעס רעד טָאה ,רעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רענעיו
 -קָאד רָאינעס ,ךיא עז רעטציא ןוא טעװעטַארעג םיא בָאה ךיא ןוא טנוה רעד .ןעג

 ןעז רימָאל ,ףיױא סע טכַאמ ,בייל ןפיוא טלעג טימ קַאּפ ַא טגָארט רע זַא ,רָאט

 .ָאד זיא טרָאד סָאוװ;

 ןיא יו .רעמיטנגייא-לעטָאה םעד ןופ דיר יד טרעהעג טָאה רעלעה יכדרמ
 -ַאב ַא ןיא ,רעביפ ןיא ,םירוסי ןיא ןגעלעג זיא רע .טרעהעג ייז רע טָאה םולח

 ,ןײזטסּוװַאב טשינ זיא סָאװ ,ןייזטסּוװו;

 -רַאפ ַא טּפעלשעגסױרַא ןוא עלעקעז סָאד ןוטעג-ןפע ןַא טָאה רעטקָאד רעד

 ַא ךיז טָאה רע .טעמרַאּפ קיטש ןטקיטולברַאפ ךיוא ןוא ןטשטיינקעצ ,ןטבלעג

 -עגפיוא ןוא ןקנַארק ןפיוא ןוטעג "קוק ַא רע טָאה םעדכָאנ .טלקַאװעג עקנילייוו

 רענעבירעגּפָא רעד ףיוא ןלַאפעג ןענעז ןקילב ענייז .טעמרַאּפ םעד טשטיינק

 םיוב ַא .ןבירשעג טנַאה רעד טימ ןוא עטהביתכעג ,תויתוא עשיערבעה :טפירש

 לגייווצ ןדעי ייב :ךעלעגייווצ ןוא ןגייווצ םיוב ןרעביא .ןטימ ןיא טנכייצעגפיוא זיא

 ןיא טעמרַאּפ םעד טקירדרַאפ רעטסעפ טָאה רעטקָאד רעד .טפירש ַא ,ןעמָאנ ַא

 .עסנָאװ רעד ייב ןוטעג-יצ ַא םעווקַאבמוא ךיז טָאה רעמיטנגייא-לעטָאה רעד .טנַאה

 ,ריט רעד וצ ןקור ךיז ןעמונעג ןוא טמעשרַאפ ךיז טָאה רע

 ריא יװ -- ןפורעגסיוא רעטקָאד רעד טָאה -- זעינַאביא רָאינעס ,טרַאוװ ---

 טימ טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,עימק ַא ןיולב זיא סע .רצוא ןייק טשינ סע זיא ,טעז

 ןוא ןיג רעטציא טנעק ריא ,טרַאנעגּפָא טשינ םענייק ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .ךיז

 ןיא ןעמענ טונימ יד םיא זומ ןעמ ,סנַאלבמַא ןופ רענידַאב ןטימ ןעמוקפיורַא

 ,ןײרַא לָאטיּפש

 .סױרַא זיא רעמיטנגייא-לעטָאה רעד

 ױצ .טנַאה ןיא טעמרַאּפ קיטש סָאד ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רעטקָאד רעד

 :שינַאּפש ןיא ,טגערפעג ליטש ןוא ןקנַארק םוצ ּפָאק םעד ןגיובעגוצ טָאה

 .עז ךיא ?דִיי ַא --

 ןּפיל יד טימ טָאה רע .םינּפ סרעטקָאד ןפיוא לכיימש ַא ןעזרעד טָאה יכדרמ

 | :טעשטּפעשעגסױרַאי

 ,רעלעה יכדרמ זיא ןעמָאנ ןיימ .דָיי ַא ---

 ןיא ןיוש לעװ ךיא  טוג ןייז טעװ ץלַא ,ןגרָאז טשינ ךיז טפרַאד ריא --
 יײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ ךייא ןעמ טעװ רעטציא .ןרעלקפיוא ץלַא ײצילַאּפ רעד



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 רעד ןלייהרַאפ ךייא ייב ךיז טעװ סע זיב ,גנַאל טייצ ַא ןגיל ןפרַאד טצוװ ריא

 | .ןרעוװ טנוזעג טעװ ריא זיב ןכָאװ עכעלטע ןעמענ ןלעװ סע .,זדלַאה
 טשינג ןעק ךיא -- טצכערקעג יכדרמ טָאה -- ךעלגעמ- טשינ זיא סע --

 ןקיש ךימ ןלעװ ייז .ןזָאל טשינ טעוװ יײצילָאּפ יד ,לָאטיּפש ןיא גנַאל-ןכָאװ ןגיל

 ,סַאּפ ןשיליוּפ ַא בָאה ךיא .ןעמוקעגנײרַא לַאגעלמוא ןיב ךיא .ןײרַא הסיפת ןיא

 ,רעמ טשינ . ןעק ךיא ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ ץענערג יד רעבירַא ןיב ךיא

 ?טעװעטַארעג ךימ ייז ןבָאה סָאװרַא

 טָאה שטנעמ ַא .סע טסייו ריא .טנַאה סטָאג ןיא ןענעז טיוט ןוא ןבעל ---

 ,ןייז טוג טעװ ץלַא .ליוו ןײלַא רע סָאװ ןבעל ןייז טימ ןוט וצ טכער ןייק טשינ

 ַא ךייא רַאפ זיא סע .רעטציא ןריטסערַא טשינ ךייא ןעק יײצילַאּפ .רעלעה רָאינעס/
 ײז ןטלָאװ ,טײקנַארק רעיא טשינ ןעוו .טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע סָאװ ,קילג

 עשינַאֿפש ןוא ,דנַאל ןופ הסיפת רעכלעוו ןיא סייוו רעוו ןקישקעװַא טנעקעג ךייא
 ענעדייז טימ טרָאד טשינ טלדנַאהַאב ןעמ ,ןצַאלַאּפ ןיק טשינ ןענעז תוסיפת

 ןעמ טעו ,ןרעוו טנוזעג טעװ ריא ןעוו ,םעדכָאנ ןייז טעוו סש סָאװ .סעקשטנעה

 ,ךייא רַאפ ןוט ץלַא לעוװ ךיא .ןעז ןיוש

 -גָאלּפעג ַא ,דָיי רעשיליוּפ ַא ,רעדמערפ ַא ןיב ךיא ? רעטקַָאדז ,סָאװרַאפ ---

 רימ רַאפ ןוט וצ ןעִימַאב ךיז ,רעטקָאד רעשינַאּפש ַא ,ריא טפרַאד סָאװ ,רעט
 | ? דיי ַא ןיב ךיא זַא ,ריא טסייוו ןענַאוונופ ןוא ,סטוג

 :ןוטעג לכיימש ַא טָאה רעטקָאד רעד |

 רעד ןיא טנעקרעד בָאה ךיא ,דָיי רעשינַאּפש ַא ,דָיי ַא ךיוא ןיב ךיא ---

 טצישַאב ןוא טיה סָאװ ,עימק ַא זיא סע זַא ,ןצרַאה ןפיוא טגָארט ריא סָאװ טפירש
 תועימק ןָא ןעוט ייז ןעו ןשטנעמ ןביילג סלַאפנלַא ױזַא .קילגמוא ןופ ןשטנעמ ַא

 בָאה רעבירעד .תויתוא עשיערבעה טימ ןבירשעג זיא עימק דעייא ,ןצרַאה ןפיוא

 םעד ןיא עימק רעייא ןיירַא קירוצ טגייל .דִיי ַא טנעז ריא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא/

 | .עלעקעז
 סרעטָאפ ןיימ ,ווירב-סוחי ַא זיא סע !רעטקָאד ,עימק ןייק טשינ זיא סע --

 -גייא רעד .החּפשמ ןיימ ןופ ןבילבעג זיא סע סָאװ ךַאז עקיצנייא יד .ווירב-סוחי

 ?דִיי רעשינַאּפש ַא טנעז ריא ןוא .טנבעל ליפיוזַא ןופ ןכייצ רעקיצ

 -סיוא טשינ ,ןרָאי ליפ ָאד ןיוש ןעניווװ ןרעטלע עניימ .דִיי רעשינַאּפש ַא -- |

 רָאי טרעדנוה ףניפ ַא טימ ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא סָאװ ,םרח םעד טגלָאפעג

 .רוא עניימ ןוא ,עינַאּפש ןופ דרע יד ןטערטַאב טשינ רעמ ןלָאז ןדִיי זַא ,קירוצ

 ,טרעדנַאװעגניײא ָאד ןוא טָאברַאפ םעד ןכָארבעג קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה ןרעטלע

 ,ןעוועג טרעשַאב ,סיוא-טזייוו ,זיא סע .דנַאלסור ןיא טָאטש ַא ץעגרע ןופ ךיז טכַאד

 ערעדנַא ןופ ןדִיי עטגָאיעג טימ ןפערט לָאמַא ָאד ךיז לָאז לקיגייא-רוא ןַא רעייז זַא

 יז לָאז לקינייא-רוא סָאד ןוא ץוש ןקילייוװטייצ ןענופעג ָאד ןבָאה סָאװ ,רעדנעל

 "עס ,רעטציא ןוא .זורק סָאלרַאק רעטקָאד ,ךיא ןיב לקינייא-רוא סָאד .ןפלטהוצ
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 סָאד ןיוש ןעמ טרעה טָא .ןָא טשינ ךיז טגנערטש ,רעמ טשינ טדער ,רעלעה רָאינ
 ,סנַאלובמַא ןקידנעמוקנָא םעד ןופ ןעגנילק

 ןוא ןוטעג סיר ַא ךיז יכדרמ טָאה -- ?ןענידָאלק טימ ןייז טעוװ סָאװ --

 ,קיטייו ןופ םינּפ ןטמירקרַאפ ַא טימ ןלַאפעגקירוצ דלַאב
 ?ןידָאלק זיא רעוו --

 ,קירוצ םישדח ייווצ ַא טימ רימ ןופ קעװַא זיא יז .בייוו ןיימ ---

 ,ריא ןגעוו סעּפע ןעניפעגוצסיוא ןעַימַאב ךיז לעוװ ךיא --
 ,רעטקָאד ,וצ רימ סע ריא טגָאז

 .רעכיז ,ָאי --

 ךיז טימ ןעמענ טשינ םיא ךָאד ןעק ךיא ?טנוה ןטימ ןייז טעוװ סָאװ ןוא ---

 ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג לָאמ ייווצ ןיוש רימ טָאה היח יד .לָאטיּפש ןיא

 :ןבעגעגוצ ןוא ןוטעג-טכַארט ַא עגר ַא טָאה רעטקָאד רעד

 םיא ךיא לעװ רשפא ,ןטלַאהַאבסיױא זיא סע יוװ ןזומ ןעמ טעװ טנוה םעד

 ,היח עגולק ַא ןייז וצ סיוא-טעז רע .,ךיז וצ ןעמענ

 ךיז טָאה סע ןוא ןקור ןרעביא טנוה םעד ןוטעג-טעלג ַא טָאה רעטקָאד רעד
 ,ריט רעד ייב ןּפַאלק ַא טרעהעג

 רעטקָאד רעד .רעמיצ םעניא ןיירַא ןענעז טדיילקעג ןסייוו ןיא רענעמ ייווצ

 ןקנַארק םעד ןעמונעגּפָארַא קיטכיזרָאפ ןבָאה ייז .טדערעג ייז טימ סעּפע טָאה

 ףיוא ןעגנורּפשעגּפָא זיא טנוה רעד .םיא טימ ןײגסױרַא ןעמונעג ןוא טעב ןופ

 ַא ץָאלעגסױרַא ןוא ןביוהעגפיוא םיא רעדיוו ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא ,קירוצ

 טָאה ,סָאבעלַאב ןייז סױרַא טגָארט ןעמ יװ ןעזעג טָאה רע .רעמָאיעג ןקידארומ

 -זיוה רעד ךרוד סױרַא ןוא ּפערט יד ּפָארַא ,ריט רעד וצ ןוטעג זָאל ַא ךיז רע

 ןוא ןסַאג רעביא ןפָאלעג געיעג ןדליװ ןיא רע זיא ןגיוב-ןיפ-לייפ ַא יװ .,ריט

 טנוה רענעגושמ ַא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז .געוו ןופ ּפָארַא ןענעז ןשטנעמ .ךעלסעג

 יד ןיהּוװ ןרָאצ ןדליוו ןיא טציא טפיול ןוא טייק רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה

 ,םיא ןגָארט ןגיוא

 א 6
* 

 וו ,לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג רענעמ-ייצילָאּפ ייווצ ןענעז גָאט ןבלעז םעד

 ןפרַאװַאב םיא ןעמונעג ןוא לטעב ןייז וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז .ןגעלעג זיא יכדרמ
 ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב וצ ווּורּפ םעד ןגעוװ ןגָארּפ טימ

 ךיז טרזח סָאד זַא ,טכַאדעגסיױא טונימ רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה ןיכדרמ

 ןעוו ,לטעטש-ןבורג-ןליוק ןשיגלעב םעניא לָאמַא יו ענעצכ עבלעז יד רעביא

 רעשידַיישינַאּפש רעד .טשרָאפעגסיױא לָאטיּפש ןיא םיא ןבָאה טײל-יײצילַאּפ ייווצ

 קרַאמ ןקנַארק םעד לָאז ןעמ ַאדירעל ןופ ײצילָאּפ רעד ןטצבעג טָאה רעטקָאד

 .ןגַארפ טימ ןרעטַאמ ליפוצ טשינ רעלעה'
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 טָאה דעטקָאד רעד סָאװ ןרעה טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה טײליײצילַָאּפ יד = -

 ןדמערפ םעד טייהנגעלעג עדנצנעלג ַא טַאהעג ייז ןבָאה רעטציא .טגָאזרַאפ ייז

 ירֲַאפ עכעלטע ןעגנַאגַאב זיא רע .ןריטסערַא וצ רעלעה קרַאמ ןעמָאנ ןטימ ןַאמ
 טָאה ;קעװַא םיא ןופ זיא יורפ יד ;דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא לַאגעלמוא :סנכערב

 -טסבלעז ןייגַאב טלָאװעג ;קירוצ טשינ סע טיג ןוא טנוה ַא ּרַאפ טלעג ןעמונעגוצ

 .יץעזעג ןגעק ןענעז סָאװ ןכַאז ץלַא .דרָאמ

 .ןגַארפ יד ףיוא ןרעפטנע טנעקעג טשינ שיזיפ ייז טָאה רעלעה קרַאמ

 םעד ןריר וצ טשינ זורק סָאלרַאק רעטקָאד ןופ גָאזרַאפ ַא ןעוועג זיא סע

 ײצילָאּפ יד ליפיוו .טכענ ןוא געט ךעלגעװַאבמוא ןגיל זומ רע .טרָא ןופ ןקנַארק

 -סערַא םיא ןוא ןקנַארק םעד ןגירקוצסיורַא ןעלטימ ןדנעװנָא טלָאזעג טשינ טָאה

 .לָאטיּפש ןיא ןבילבעג זיא רעלעה יכדרמ .ןפלָאהעג טשינ סע טָאה ,ןריט

 ,רעביפ ןופ רַאמשָאק ןיא טבעװרַאפ טכענ ןוא געט ןגעלעג רעטציא זיא רע

 ןוא טייצ עגנַאל ַא ןסעזעגּפָא ,רעטקָאד רעד ןעמוקעג זיא גָאט ןדעי .םירוסי

 -עגמורַא זדלַאה ןייז טָאה ןעמ .ןקיטייו סנקנַארק םעד ןרעדניל וצ ץלַא ןוטעג

 טנידַאב טָאה סָאװ ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא ,ןשזַאדנַאב ןוא ײשטלטערב טימ ןעמונ

 רעד לייו ,רעלעה יכדרמ טימ ןבעגעגּפָא ליפ ךיוא ךיז טָאה ,עקנַארק עכעלטע
 ןַאמ ןטנלע םעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא לעיצעּפס טגָאזעגנָא ריא טָאה רעטקָאד

 טשינ םיא ןגעוו ךיז טָאה רענייק ןוא ןבירשעג טשינ םיא וצ טָאה רענייק ןעמעוו

 ,טגערפעגכָאנ

 םייב ןגעלעגּפָא ןוא ןגרָאמירפ ןדעי לָאטיּפש םוצ ןעמוק טגעלפ טנוה ַא

 ןופ ןביירט טלָאזעג טשינ םיא טָאה ןעמ לפיוו .גנַאגרַאפ-ןוז זיב טעמכ רעיוט

 ןענעז עדרָאמ רעד טימ ןגיוא עטכייפ ענייז .ןטָארטעגּפָא טשינ רע זיא טרָא

 -עג ןקילב יד טימ טָאה רע .עדײבעג-לָאטיּפש רעד וצ טקערטשעג ןעוועג

 ןעמעװ טכוזעג ןוא לָאטיּפש ןופ רעטצנעפ רעקילדנעצ יד רעביא טעשזדנָאלב
 יד ןופ םענייא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןַאמ ַא ןופ םינּפ ַא ןעו ,לָאמ סעדעי

 עטציּפשרַאפ יד טָאה רע .טלּפַאצעגפױא רעיוט םייב טנוה רעד טָאה ,רעטצנעפ

 ,טקוקעג ,טקוקעג ןוא ןעגנַאטש ענרעזייא יד ןשיווצ ןיא טקעטשעגניירַא עדרָאמ

 טשינ טָאה רע ןעװ ,רעירט טימ ןרָאװעג ןפָאלרַאפ םיא ייב ןענעז ןגיוא יד
 ןעיֵָאו ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ טלָאמעד זיא רע .טכוזעג טָאה רע ןעמעוו ,םעד ןעזעג

 -ניירא טשינ םיא ןעמ טָאה עדייבעג רעד ןופ זיוה םעניא קינייװעניא .ןייוועג ןיא
 עקידנעײגנײרַא יד רעביא טכַאװעג ןוא ןסיורד ןיא ןגעלעגּפָא רע זיא .טזָאלעג
 ,ןשטנעמ

 עג םיא זיא טנוה רעד .ןסע וצ סעּפע טכַארבעג םיא טָאה רעטקָאד רעד

 רעד רעביא ןטעלג טזָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רַאבקנַאד רעייז ןעוו
 לייו ,טנעקעג טשינ רעטקָאד רעד טָאה טנוה םעד ךיז וצ ןעמענמיײהַא .לעפ

 ןופ ןדנּוװשרַאפ רע זיא ןטנװָא יד ןיא .םיא טימ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה רע
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 -םיוא ןטימ ךיילג .טָאטש רעד רעביא ןעשזדנָאלב ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא רעיוש

 .עדייבעג- לאיש רעד וצ ןעמוקעג רעדיו רע זיא גָאט ןופ ןכַאוװ

 לא יא
 לא

 םינמיס ןעז ןביוהעגנָא רעטקָאד רעד טָאה טייצ ןכָאװ יירד ןגילּפָא ןכָאנ

 ,טרעכיזרַאפ םיא ןֹוא ןקנַארק םעד ןבעגעגרעביא סָאד טָאה רע .גנורעסעב ןופו

 .ןרעוו טנוזעג ןכיגניא טצוװ רע זַא

 יװ טוג ױזַא .ןבעל םוצ ןליוו ןוא טסול רעיינ ַא טכַאװרעד טָאה ןיכדרמ ןיא |

 ,ןרָאװעג טפמעטעגּפָא ,ןריורפעגנייא םיא ןיא טייצ רעטצעל רעד רַאפ זיא ץלַא

 ,טולב ןריורפרַאפ ןסָאלפעגנײרַא טלָאװ ןרעדָא ןוא סעירעטרַא עלַא ךרוד יוװ

 סקעז זיא רע .ןבעל :טעיטעגפיוא ץלַא םיא ןיא לָאמנייא טימ ךיז טָאה ױזַא

 -ימעכ ַא ןרעװ רע ןעק ,רָאי ייווצ זיולב םיא טלעפ סע .טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא

 ןוא דיירפ ןופ ןרָאי רשפא רָאפ םיא טייטש סע .ערעירַאק ,טפנוקוצ ַא טימ רעק

 -עגנָא םיא טָאװ רעטקָאד רעד ןעוו רעטציא !רעכיז -- ןעמענ טעװ סע .רעיורטו

 .עגפיוא םיא ןיא ץלַא טָאה ,ןרעװ טנוזעג םייב טלַאה רע זַא ,הרושב יד טגָאז

 .טלעװ רעײנ א וצ ךיז ןטירעג ,ןרעו ֹוצ טנוזעג ןסירעג ףךיז טאה דע ,וטאז

 ?יוזַא יו רעֶבָא ,ויטקַא ןרעוװ ןבייהנָא ,ךיז ןטעייטפיוא

 ןעמ זומ טלָאמעד .ןרעוו טנוזעג לָאז רע טרַאװעג רָאנ טָאה יײצילָאּפ יד

 ןיא ןײרַא ןעמָארטש ןשטנעמ .רעיימ ןלופ ןיא זיא המחלמ יד .ןריטסערַא םיא

 :טעטש ןוא טעטש .גירק ןיא ןעגעז סָאװ דעדנעל ןופ ןצינערג עלַא ךרוד עינַאּפש

 ףלַא יד ןריטסערַא וצ זיא הצע עקיצניײא יד ,ייז טימ טלופרעביא ןרעוו ךעל

 ןופ ןטנעמעלע עקיטכעדרַאפ ןופ ןרעוו רוטּפ םורַא ױזַא ,ענעמוקעגנײרַאד-יינ

 ,עגעשטנווועגמוא ןופ ,םיאנוש

 | | ?ןָא ןעמ טבייה ױזַא יו

 זיא סע סָאװ ץלא ןוטעג םיא רַאֿפ טאה רעטקָאד רעשינאפש-שידוי רעד

 םעד ייב טכארברַאפ טיײצ עירפ עצנַאג ןיז טָאה רע .ןעוװעג ךעלגעמ רָאנ

 -עגכַאנ ןוא טנוח םעד טגרָאזרַאפ ,זייּפש ןוא תואופר םיא טכ ןרבעג ,ןקנארק

 סעּפע ןעמוקַאב ֹוצ ןעװעג ךעלגעמ רָאנ זיא סע ּוװ ,רעטרע עלַא ןיא ךיז טגערפ

 יי .רעלעה ןידָאלק ןגעװ טפנוקסיוא זיא סע עכלעוו

 רעלעה יכדרמ טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג זיא רעטקָאד רעד ןעוו ,גָאט ןדעי

 טימ םענייאניא .ןענידָאלק ןגעוו סעיינ סעּפע ןּפַאכוצפיוא ןרעיוא יד טציּפשעגנָא

 קנעב יד טפרַאשרַאפ ךיז םיא ןיא רעדיוו טָאה ,ןבעל וצ ןליוו ןטכַאװרעד םעד

 -ענוצ טימ ,טייקליטש ןיא ןגעלעגּפָא ןהעש עצנַאג זיא רע ,ןענידָאלק וצ טפַאש

 רעלַאער ַא ןופ ןטנעמָאמ ,םולח ןופ ןטנעמָאמ טַאהעג טָאה רע ,ןגיוא עטכַאמ

 טרָאד ןיפ ןוא טײקכע?קריװ רעד ןיא טריפעגנײרַא םיא טָאה םולח רעד .טלעוו

 ,םולח םֹוצ -- קירוצ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טָאה ,חוכ ןבעגעג םיא טָאה ןבעל עשירָאזליא ,עקידרעביפ עקיזָאד סָאד

 .ןגָארטוצרעביא ץלַא טעטילַאטיװ ןוא ןליוו ןבעגעג םיא

 .ןענידָאלק ןופ ןסעיינ ןייק טכַארבעג טשינ םיא רַאפ טָאה רעטקַָאד רעד = -

 ןטײקכעלגײשרַאװ עלַא טיול .ןעניפעגוצסיוא סעּפע ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע

 טפרַאדעג רעלעה ןידָאלק יורפ יד טָאה ,ןענופעג טָאה רע סָאװ ,ןטפנוקסיוא ןוא

 "עג ןייק רעבָא .ַאנָאלעצרַאב טָאטש רעשינַאּפש רעסיורג רעד ןיא ןעניפעג ךיז
 .טסּוװעג טשינ ןעמ טָאה םעד ןגעוו סעיונ

 ;גָאט ַא לָאמנייא

 ןופ ןביוש יד ןשַאװעג ,ןגער רעטכידעג ַא ןעגנַאגעג זיא ןָא ןגרָאמירּפ ןופ

 רעקילדנעצ עכעלטע ןגעלעג ןענעז לַאז םעניא .רעהפיוא ןָא לַאז-לָאטיּפש םעד

 רעד :;ךיז ןיא טנייועג טָאה רעטייוצ רעד :טצכערקעג טָאה רענייא .םיאלוח

 טקנעבעג טָאה רעטרעפ רעד ;רעדניק ןוא בייוו ןייז וצ טקנעבעג טָאה רעטירד

 ףיוא טליפעג ןשוק עריא ,דייר עריא טלטרעצעג םולח ןיא ןוא רעטבילעג ןייז וצ
 םירוסי ןיא טרעביפעג טָאה רעטפניפ רעד ;ןּפיל עטכַאמשרַאפ עקידרעטיצ יד

 רעטעביז רעד ;טייקיביײא ןוא טיוט ןגעוו טכַארטעג טָאה רעטסקעז רעד ;ןייּפ ןוא
 ,למיה םעד ,טלעוװ יד ,ךיז ןטלָאשעג טָאה

 "צג רע טָאה סנטייוורעדנופ .ןגיוא ערַאטש ענעפָא טימ ןגעלעג זיא יכדרמ
 ,רעיוט םייב טרעיהעג טָאה סָאװ ,טנוה ןטבילַאב ןייז ןופ ןליב סָאד טרעה

 ןעועג םיא טלעװ יד זיא סעּפע .בייל סיכדרמ ןיא טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד
 | | . ,טייו ,טייו ױזַא סעּפע ןוא טנעָאנ

 .רידנומ ןשִיײצילָאּפ-בלַאה ַא ןיא ןַאמ ַא ןעמוקעגוצ זיא טעב ןייז וצ

 ןרעטַאמרַאפ םיא לָאטיּפש ןיא ָאד לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג טניווועג ןיוש זיא יכדרמ

 טשינ ךיז טעװ רֶע ביוא ,םיא טרַאװרעד סע סָאװ ,ןגָאזרָאפ םיא ןוא ןגַארפ טימ
 ךיז רע טָאה רעטציא ךיוא .ןײרַא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא עינַאּפש ןופ ןגָארטּפָא

 -ַאב םיא טָאה ןַאמ רעד רעבָא ,דייר עבלעז יד ןַאמ םעד ןופ ןרעה וצ טיירגעג

 ןטעבעג ,זיא טייהניוװעג רעייז יו טשינרָאג ,ןָאט ןכעלפעה רעייז ַא ןיא טסירג
 -ֿביו רָאג ןבעגרעביא ,סע טסייה ,םיא ליוו רע .ךיז ןעגנערטשנָא טשינ ןיכדרמ
 י | ,סעיינ עקיט

 :טנָאזעג טָאה ןַאמ רעד .טעב ןיא ןצעזפיוא טוװּורּפעג ךיז טָאה יכדרמ

 םוצ ךייא רַאפ ןעמוקעגנָא זיא סע .רעלעה קרַאמ זיא ןעמָאנ רעייא ---
 ַא ןוא ןריּפַאּפ -גנורעדָאפסיױא .,עזיו ַא ַאנָאלעצרַאב ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא

 -רַאב ןיא ןרָאפ ןגרָאמ ןיוש טנעק ריא .עקירעמַא ןייק ןעמוק וצ שינעביולרעד

 ץזָאלרַאפ טונימ עדעי ןוא טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא ןיא ןדלעמ ךיז ןוא ַאנָאלעצ

 | | ,עינַאּפש

 סָאד ןּפַאלק ןעמונעג םיא טָאה סע .ןטעג-עשטּפעש ַא סעּפע טָאה יכדרמ =

 טָאה דיירפ ןוא טייקרעכיזמוא ,קערש ןופ עילַאװכ ַא .סרעמַאה טימ יו ץרַאה ;
 : טדערעג רעדיוװ טָאה ןַאמייצילָאּפ רעד .בייל ןייז ןיא טרַאּפשעגנַא
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 יקסווָאנשזולד השמ

 םעניא טלעג עמוס ַא ףיוא ךייא רַאפ גנוזייוונָא ןַא ָאד ךיוא זיא סע --

 ןלעװ רימ .ןרָאפוצניהַא ןעִימַאב ןומ ךיז טעװ ריא .טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא

 זיב אדירעל ןופ עקערטש רעד ןיא ןגעװַאב וצ ךיז שינעביולרעד ַא ןבעג ךייא

 ,ַאנָאלעצרַאב
 ,םעטָא טלעמרַאפ טָאה ןיכדרמ

 ,סעיצָאמע טימ טלופרעביא ןעוועג זיא רע .ןדער טנעקעג טשינ טָאה רע

 ,חומ ןייז ןיא טשימעג טציא ךיז טָאה םענייאניא ץלַא ,רעיורט ,קילג

 ףוס רעד זיא סע ?ןענידָאלק ןעז רע טעוו ױזַא יו ?ןייז טציא טעוװ סָאװ

 .טפַאשקנעב ןופ ןרעװ ןסירעצ טעװ רע עז טשינ לָאמנייק ןיוש יז טעװ רע
 .רעיורט ןוא רעצ ןופ ןרעוו טקינײּפרַאפ טעוװ ענייז המשנ יד

 ןקידנעמילב ַא ןיא ןוא טסירגַאב ךעלפעה ךיז רעדיוװ טָאה ןַאמיײצילַאּפ רעד

 ,גלָאפרעד ןוא קילג ליפ ןשטנוװעג םיא שינַאּפש

 זיא טכיל יד .טייקבירט טימ טציילפעג טָאה ןביוש יד ףיוא ןגער רעד

 -רַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה ךעלטעב עסייו יד ןיא ןשטנעמ יד .עלעקנוט א ןעוועג

 טײרּפשרַאפ ןוא ייז רעביא ןגעלעג זיא רעכעלייל יד ןופ טייקנייר יד .עטּפשמ
 | .רעיורט ןקידנגָאנ ַא

 ןייז ןיא טנוה םענופ ןליב עכעלמייהמוא סָאד טּפָאכעגפױא טָאה יכדרמ

 ןופ רעיױט םענופ ןטָארטעגּפָא טשינ טָאה טנוה רעד .טנלע ןוא טפַאשקנעב

 ,לָאטיּפש

 ַא .וטעג סיר ַא חומ סיכדרמ ןיא םיצולּפ טָאה טנוה םענופ ןעיֵאװ סָאד

 טנוה רעד בוא טסייו רעוו ףןצרַאה ןרעטנוא טגילעג םיא ךיז טָאה קערש

 ןגרָאמירפ םענעי ןיא זיא סָאװ ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןופ לוגליג ַא טשינ זיא

 רעו .עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ךרוד גרעב יד ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 רעכלעוו ,טנוה ַא ןיא ןיירַא טשינ זיא רעדורב ןייז ןופ המשנ יד ביוא טסייוו

 םיא ליו רע לייו ,יכדרמ רעדורב ןקידעבעל םעד ןופ ןטערטּפָא טשינ ליוװ

 שינעעשעג יד םיא טנָאמרעד .רעדרעמ םעד ןיא ,דרָאמ םעניא ןענַאמרעד רדסכ

 םעד ןכוזפיוא לָאז רע ףיוא םיא טרעדָאפ ,םיא טנרָאװ ןוא גָאט םענעי ןופ

 ,טולב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ ךיז ןעמענּפָא ןוא עקשטנעה סנַאה רעדרעמ

 -מיצולּפ ןוא קערש רַאפ ןביוהעג םיא ךיז טָאה חומ ןרעטנוא ןברַאש רעד

 עקַאט טעז רע .ןפלָאװ ןופ לוגליג ַא רעכיז זיא טנוה רעד .גנוקעדטנַא רעקיד
 טגעלפ רע סָאװ ,טײקטרַאּפשעגניײא ןוא רעיורט ןבלעז םעד ןגיוא סטנוה םעניא

 ענדָאמ רע טרעה טנוה ןופ לוק םעד ןיא וליפַא .ןפלָאװ ןופ ןגיוא יד ןיא ןעז

 ַא זיא סע זַא ,רעכיז רע זיא טציא ,ָאי .עמיטש סרעדורב ןייז ןופ ןעגנַאלק

 ןוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא ףלָאװ ןעוו ,ןגרָאמירפ םענעי עקַאט טייז .לוגליג

 םיא ןופ ךָאנ היח יד זיא ,טנוה םעד ןענופעג ןָאיַאב טָאטש רעד ןיא טָאה רצ

 טציא ןוא טיוט ןופ לָאמ ייווצ טעװעטַארעג ,ןיכדרמ ,םיא טָאה ,ןטָארטעגּפָא טשינ
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 ךדלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןוא רעיוט םעד ןופ ןטערטּפָא טשינ היח יד ליװ לָאטיּפש ןיא טגיל רע ןעוו
 ..ָאד זיא יז זַא ,םיא טנָאמרעד ,טעיָאװ ,טנייוו ,טרַאװ

 לוצ יד ,טנוה ..רעד ןוא ןידָאלק ?ןרָאפקעװַא ןענעק רע טצװ  ױזַא יו
 רע טעוו ױזַא יו .טלעו רעד ןיא טָאה רע עכלעוו ,ןשינעפעשַאב עטסרעייט

 ?עקירעמַא ןייק ןרָאפקעװַא ןוא ןוָאלרעביא ייז

*++ *+ 
= 2 

 רעד .רעקרַאטש ,רעסעב טליפעג ןיש ךיז רע טָאה רעטעּפש ךָאװ ַא ןיא
 -נַאגרַאפ זיא ךָאו ַא ךָאנ .ףיוה ןיא ןײגוצסױרַא טביולרעד םיא טָאה רעטקָאד
 -רעד םיא ןוא לָאטיּפש ןופ ןײגוצסױרַא טביולרעד םיא טָאה רעטקָאד רעד .ןעג
 ,לוסנָאק רענַאקירעמַא םוצ ַאנָאלעצרַאב ןייק ןרָאפ וצ טביול

 טקילברעד ןוא רעיט םעד ןעגנַאגעגכרוד .לָאטיּפש ןופ סױרַא זיא רע
 קיטסַאה זיא טנוה רעד .לקניוו ןיא ליונק ַא יװ ןגעלעג זיא רעכלעוו ,טנוה םעד
 -ָאפ יד טימ זיא רע .ןגיוא יד ןיא דיירפ ןוא לייהעג ַא טימ ןעגנורּפשעגפיוא
 ,דיירפ סיורג רַאפ ןפרָאװעגמוא רעיש םיא ןוא ןיכדרמ ףיוא ףױרַא סיפ עטשרעד
 ןייק ןכַאמ טזָאלעג טשינ םיא ןוא סַאג ןיא םיא םורַא ןצנַאט ןעמונעג טָאה רע
 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעױט םייב רעטכעוו-לָאטיּפש יד .טָארט
 ןענַאד ןופ ןבײרטקעװַא טנעקעג טשינ םיא ןוא טנוה םעד ןעזעג טייצ ןכָאװ
 ערעייז רַאפ טליּפשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ענעצס רעד ןופ טרירעג ןעוועג ןענעז
 .ןגיוא

 ,ןזדלַאה ןוא ןעגנירּפש סטנוה םעד ןופ ןסירעגסױרַא םיוק ךיז טָאה יכדרמ
 טָאה רע .ףלָאװ רעדורב ןיימ ןופ לוגליג רעד :טרעמַאהעג םיא טָאה חומ ןיא
 .היח רעד טימ ןוט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ,קנַאדעג םעד ייב טרעדיושעגפיוא

 טנוה םעד ןוא ָאטױא ןיא ןײרַא זיא רע .ןרָאפעגיײברַאפ זיא יסקַאט ַא
 ,טלעג לסיב ַא ךיז ייב טַאהעג טָאה רע .סַאג ןטימניֵא ןטיירטשעצ ַא ןזָאלעג
 טרָאד ןוא ןַאב םוצ ןרָאפעג זיא רע .ןבעגעג םיא טָאה רעטקָאד רעד סָאװ
 .ַאנָאלעצרַאב ןייק טעליב ַא טפיוקעג

 ,לוסנָאק רענַאקירעמַא ןופ סיפָא םעניא ןעמוקעגנָא רע זיא גָאט ןבלעז םעד
 ןריּפַאּפ -גנורעדָאפסױא יד םיא טקישעגסױרַא זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע

 ,ןרעטש םעס ןעמָאנ ןטימ קרָאי-וינ ןופ ןַאמ ַא טָאה טלעג סָאד ןוא
 -געמ .לסָאי טסייה טניירפ ןייז -- טכַארטעג יכדרמ טָאה -- ןרעטש םעס

 סָאד ןוא ןריּפַאּפ יד טקישעג םיא טָאה סָאװ ,רעטָאפ סלסָאי זיא סָאד זַא ,ךעל
 וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,עקירעמַא ןטייו םעד ןיא דניירפ ַא ,טלעג
 ןופ ףליה ןייק ןָא טשינ טמוק סע ןעוו ,ןוטעג רע טלָאװ סָאװ ,לאוגה-ךאלמ ַא ןייז
 הסיפת רעשינַאּפש ַא ןיא טליופעג ןיוש טציא טלָאװ רע ?ןרעטש םעס םעד
 .ץעגרע
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 ,טלעג ,עזיו רענַאקירעמַא ןַא טימ טַאלוסנָאק םענופ סױֹרַא זיא יכדרמ

 טנעקעג טייצ רעמַאזיורג רענעי ןיא ךיז טָאה שטנעמ ַא סָאװ עטסעב סָאד --

 טָאה רע .טלעװ רעיײנ ַא ןופ ןרעיױט יד ןפָא םיא רַאפ ןעוועג ןענעז סע .ןשטניוו

 .יגָאט ןדעי ןכיירגרעד ןטערטרעביא טלעװ עיינ יד טנעקעג

 .ָאנָאלעצרַאב ןופ ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג טירט עמַאזגנַאל טימ זיא רע

 סע .תמא ץלַא זיא יצ/ ,םולח ןיא ךיז רע טניפעג יצ טסּוװעג טשינ טָאה רע

 םורָא טייצ ַא ןיא .ןעוועג ָאד לָאמַא ןיוש זיא רע זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה

 "קרי ןוא םולח :םענייאניא ףיונוצ ךיז טסיג ץלַא .טייוו ,טייוו ןייז רע טעװ

 ..ןעמוק ףרַאד סָאװ ענעלױהרַאּפ סָאד ןוא טנייה רעד .לָאמַא רעד :טייקכעל
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 לטיּפַאק רעטנצעביז

 טנעה סרעּפעט ןיא םייל יו

 ןעמוקעגנָא עקירעמַא ןייק זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ ףוס יד ןי
 ןענַאטשַאב זיא החּפשמ יד .ןלױּפ ןופ החּפשמ עשידִיי ַא

 טָאה רעטָאפ רעד .ןוז ןקיצנייא ןא ןוא בייוו ,ןַאמ ַא ןופ

 רעד ןוא ,לדיירפ --- בייוו סָאד ,ןרעטש לאומש ןסייהעג

 . . ײלסָאי -- ןוז
 -וינ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןרעטש החּפשמ עניילק יד

 טמַאטשעג .ןסַאג עטסקיצרעפ ןוא טרעדנוה יד ייב ,קרָאי

 רעבלעז רעד ןופ ,וָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ ייז ןֿבָאה

 זיא ןרעטש לאומש .רעלעה החּפשמ יד טמַאטשעג טָאה סע רעכלעוו ןופ טָאטש
 .רעברַאג לאומש ןפורעג טרָאד םיא טָאה ןעמ ןוא רעברַאג ַא ןעוועג וװָאנילַאמ ןיא

 ןופ ןלעפ ענעדישרַאפ ןענעקורט ,ןקינייר ,ןבָאש טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע

 ךרעטש החּפשמ יד טָאה טניוװעג .רעדעל עטכע טעברַאעגסיױא ייז ןופ ןוא תומחב

 רעד םורַא ןסָאלּפעג טָאה סָאװ ,ךייט ןכעליולב םייב טרַאה ,טָאטש רעד רעטניה

 ןסיורג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ײרעברַאג ןייז טַאהעג רע טָאה טרָאד .טָאטש

 רעדורעג א ןעגנַאגעגנָא לָאמעלַא ָאד זיא ףיוה ןפיוא .ןרעמַאק עכעלטע טימ ףיוה

 ןסירעג ןוא ןבָאשעג ,ןבירעג ןבָאה סָאװ ,ןענישַאמ עוויטימירּפ ןוא ןסלַאװ יד ןופ
 ןוא ןלעפ עניירמוא ןופ תוחיר ןגָארטעג ךיוא ךיז ןבָאה ףיוה ןפיוא .ןלעפ יד

 טייו טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה תוחיר יד .למיה ןרעטנוא טנקירטעג ךיז ,סרעדעל

 לאומש זַא ,טסוװעג טָאה ןעגנַאגעגייברַאפ ָאד זיא'ס סָאװ רעדעי ןֹוא ףיוה ןרעסיוא
 | ..."ךיירגינעק, ןייז ָאד טָאה רעּברַאג

 -ּפערק ,רעטיובעג-טסעפ ,רעקיסקיוועג-קירעדינ ַא ןעוועג זיא ןרעטש לאומש
 ,ןטניוו ןופ טעװעטרַאהרַאפ ,טרעקַאעצ ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןױשרַאּפסנַאמ רעק

 -יש ַא טימ טמַארעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ םעד ןופ .ןוז ןוא ןטלעק ,סנגער

 .ןגיוא עקיטומטוג ,עכעליירפ רָאּפ ַא טקוקעגסױרַא ןבָאה ,לדרעב ןצרַאװש ךעלרעט
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 -עצַארּפעגסױא ,עקרַאטש ,ערעווש ןעגנאהעגּפָארַא ןענעז רעּפרעק ןלופ ןייז ןופ
 ,דלעפ ,רעדעל ןופ תוחיר ןגָארטעג קידנעטש ךיז ןבָאה דיי םעד ןופ .טנעה עטעוז

 -ַאלפעג ןוא רעּפרעק ןקרַאטש ןייז טליהעג טָאה לטַאלַאכ יורג ַא .הרובג ןוא ךייט

 טימ ןגָארטעג םיא ןבָאה לוויטש ענעטכוי עטסעפ .סעלָאּפ ןטייז עדייב ןופ טרעט

 ןוא םיתבש יד ןיא זיולב ןײירַא טָאטש ןיא ןעמוק טגעלפ רע .טָארט ןקיכליה ַא

 -סטפעשעג ןגעװ לָאמלײט רעדָא שרדמה:תיב ןטלַא םעניא ןענוװַאד םיבוט-םימי

 .םינינע
 סָאד ןעמוקעגכרוד םיוק זיא ןוא ןדמל רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא רצ

 רערעװש רעד טימ ןבעג הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .םולשב ןענוװַאד

 עטרעטנָאלּפרַאפ יד ןּפיהרעביא רע טגעלפ ,רוזחמ ןופ רעדָא רודיס ןופ ירבע

 ןלעטש עטכייל יד ןוא ,געוו ןיא רעבירג סיוא טדיימ סָאװ דרעפ ַא יו ,רעטרעוו

 םוי עכעלטע טנעקעג ךיוא טָאה רע .לענש ןוא סייה ןעגנולשעגניירַא רע טָאה
 סנגרָאמירפ עיולב ןוא עיורג יד ןיא טגעלפ רע סָאװ ,קינייוונסיוא ןופ םילהת

 ןפיוא רעדָא ,ןלעפ יד ןבָאש םייב ןרעמַאק יד ןיא טעברַא רעד תעשב ןּפַאכנײרַא

 טגעלפ רע .ןענעקירט םוצ טגיילעגסיוא ןלעפ עסַאנ ערעווש יד טָאה רע ןעוו ,ףיוה

 | ,בקעי"-ןיע ןוא תוינשמ ןענרעל ךיוא

 ַא ןעקנורטעגסיוא ןגָאמ ןרעטכינ ןפיוא רע .טָאה ,תירחש ךָאנ גָאט ןדעי

 ןוא טירב עװעזַאר קיטש ַא טימ ןסיברַאפ ,רעקיצניינ-ןוא-ףניפ ןפנָארב לזעלג

 ךָאנ .רעסַאװ ּפעש ןטלַאק ַא רעדָא ,ייט זָאלג סייה ַא ןעקנורטעגכָאנ) לָאמליײט

 טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןדנעל יד טרוגעגנָא ךיז רע טָאה קיטשירפ ַאזַא

 ,סױרַא גָאט ןצנַאג ַא רַאֿפ

 / ךיז טָאה סע ןעוו ,לָאמליײיט .ןײלַא רענייא טריפעג רע טָאה ײרעברַאג יד

 עדייב ןוא טָאטש ןופ רעגערט ַא טקיטפעשַאב רע טָאה ,טעברַא ליפ טכַאמעג

 -וצסױרַא ידכ ,גָאט ַא העש ףלעווצ זיב ןעצ ןופ טעװערָאהעג טלָאמעד ייז ןבָאה

 ,דניזעג"זיוה ןרַאפ הנויח ןגָאלש
 יד וצ ןײרַא רדח ןיא טקישעג רעברַאג רעד לאומש טָאה ,לסָאי ,לגנִיי ןייז

 םעניא ייס ,ןעזסיוא םעניא ייס ןעוועג זיא לגנַיי רעד .טָאטש ןיא םידמלמ עטסעב

 ,רעכַאװש ַא ןעוועג זיא רע .רעטָאפ רעד סָאװ טרעקרַאפ טקנוּפ יובעג-רעּפרעק

 ןיא םינּפ ןרעביא טיוה רעטַאקילעד ןוא םינּפ ןטַאקילעד ַא טימ ,רעכעלטרעצ ַא
 לגנִיי סָאד .עגולק ןוא עליטש ,ןגיוא עטמולחרַאפ ייווצ ןסעזעג ןענעז סע ןכלעוו

 טשינ םיא ןבָאה םירבח יד .רדח ןיא םירבח ענייז ןופ ןטילעג ליפ רעייז טָאה
 סרעטָאפ ןופ חיר רעד טליפעג םיא ןופ ךיז טָאה סע לייוו ,ןגָארטרַאפ טנעקעג

 ,רעדעל ןופ קנַאטשעג רעד טרעהעג ךיז טָאה ךעלמישובלמ ענייז ןופ ,ײרעברַאג

 טשינ ןוא ןבעל סלגנִיי םעד טרעטיברַאפ טָאה סָאד ןלעפ עניירמוא ןוא עיור

 ,טונימ עקַיור ןייק םיא ןבעגעג

 ןבעגעגּפָא ךיז םיא טימ ,טרבחעג םיא טימ ךיז טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 .ןוז סרעקנעש םעד בייל-בקעי ,רעלעה יכדרמ ןעוועג זיא ,טצישַאב ןוא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןופ םידמלמ עטסעב יד ייּב רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא רעלעה יכדרמ ךיוא

 טינ ןבָאה ,רעברַאג רעד לאומש יװ טוג ױזַא ,רעקנעש רעד בייל-בקעי .ווָאנילַאמו
 יד ןַא ,טלָאװעג ןבָאה סעטַאט יד .דומיל-רכש ןייק רעדניק יד רַאפ טעװעלַאשזעג

 יד רעטנוא ןציש ןענעק ךיז ןלָאז ייז ןוא םינדמל ןסקַאװסיױא ןלָאז רעדניק

 ,הרות ןוא המכח רעייז ןופ רעטעלב

 ,ןילַא רע .ףסוי רבח ןייז ןופ עדווירק יד ןעמונעגנָא לָאמעלַא ךיז טָאה יכדרמ

 ,םירבח יד ןופ ןלַאפנָא יד ןגעק ןצישַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה ,ןוז סרעברַאג םעד

 -גילשּפָארַא ןוא ןעמענרַאפ טזומעג טָאה רע ןוא טרַאצ ,ךַאװש שיזיפ ןעוועג זיא רע

 ,תוחיר ערעטיב םיא ןופ ךיז ןגָארט סע לייוו ,ןובשח ןייז ףיוא ןעגנוקידיילַאב יד ןעג

 ןייא ףיוא םיא טימ ןציז טלָאװעג טשינ ,ןטימעגסיוא םיא ןבָאה ךעלגניי-רדח יד

 טיירב טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גנַאלק רעד .רדח ןדעי ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא ,קנַאב

 םיא טימ ,טליּפשעג ךיז םיא טימ ,ןסעזעג םיא טימ זיא יכדרמ זיולב .טייוו ןוא
 סנגובנלע ןוא סמערָא עקרַאטש ענייז טימ ךיוא םיא טָאה רע .סַאג ןיא ןעגנַאגעג
 .דייר עסואימ ןוא ןלַאפנָא עלַא ןופ טקידיײטרַאפ

 רעד סאמנ ןרָאװעג םיא זיא רָאי ףלע ןרָאװעג טלַא זיא לגנִיי רעד ןעוו

 סָאד ןזָאלרַאפ רע טָאה ,ןָא ךיז טדייל רע סָאװ ,תורצ עלַא יד ןוא ליּפש רעצנַאג

 רדח ןיא רעמ טשינ טייג רע .גונעג זַא ,ןטַאט םעד טגָאזעג ןוא םייהַא קעװַא ,רדח

 וצ ןבעג םיא ,ןדערנײרַא טלָאזעג טשינ םיא ןיא טָאה רעטָאפ רעד לפיוו ,ןײרַא

 ןייק טשינ זיא סע ןוא ןקידײלַאב וצ ךיז סָאװ ןופ ָאטשינ זיא סע זַא ,ןייטשרַאפ

 ןייק טשינ זיא סע .,ײרעברַאג ןופ חיר םעד רעדיילק יד ןופ טליפ ןעמ זַא הפרח

 טרַאּפשעגנײא ןעוועג זיא לגנַיי רעד .ןפלָאהעג טשינ טָאה ץלַא סָאד .הלילח הבנג

 "יטש ףיוא םיא קַאהעצ ןוא םענ שטָאכ ,רדח ןופ ןרעה רעמ טלָאװעג טשינ ןוא

 טָאה ,ןריפסיוא טשינרָאג טעװ רע זַא ,ןעזעגנייא רעברַאג רעד לאומש טָאה .רעק

 םיא ןעמונעגניירַא ןוא בייל ןפיוא ךוטרַאּפ-סטעברַא ןַא ןָאטעגנָא לגנַיי םעד רע

 ,ײרעברַאג רעד ןיא

 ,טדיישעג טשינ ךיז ןבָאה ןרעטש לסָאי ןוא רעלעה יכדרמ םירבח ייווצ יד

 געט ענעצנַאג ףיוא טגעלפ ,רעכיב ןענעייל ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,יכדרמ

 רעד ןיא ןפלָאהעגוצ טָאה רע .,ײרעברַאג רעד ןופ ףיוה ןפיוא ןרעו ןלַאפרַאפ

 ,ךייט םייב ןרעמַאק יד ןיא ףיוה ןפיוא עצנַאג ןהעש טרָאד טכַארברַאפ ,טעברַא
 ױזַא .םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג החּפשמ רעברַאג רעד ייב ןיוש םיא טָאה ןעמ
 וצ קנעש ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז רעטפָא טגעלפ רע :ןעלסָאי טימ ןעוועג ךיוא זיא

 געט-דירי יד ןיא טּפיוהרעביא ,טעברַא רעד ןיא ןפלעהוצ טרָאד ןוא ןבייל-בקעי

 טנַאה עדעי ןוא ןשטנעמ ןופ קנעש סבייל-בקעי ןיא ןכָארבעג ךיז טָאה סע ןעוו
 לסָאי ןעקנילפ םעניילק םעד טשטנעבעג טלָאמעד ןעמ טָאה ,ןעמוקעג-ץונוצ זיא

 ,ףליה ןייז רַאפ

 ,געוו ןבלעז םעד ןעגנַאגעג ןענעז ךעלגנַיי עדייב

 טימ ןסקאוװעגניירַא ןוא רעכיב ןעגנולשעג ןבָאה עדייב ,עטמולחרַאפ עדייב
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 .יקסוװָאנשזולד השמ |

 -טנַא ייז ןבָאה לָאמ סעדעי .ןטלעוו עיינ ןיא רָאװ ןוא םולח טימ ,ןבעל ןוא בייל
 סע סָאװ תודוס עסיורג יד ןופ טפַאגעג ןוא רעדנּוװ עיינ ,ןטלעװ עיינ טקעלּפ

 -יוהרַאפ יד ,טלעװ רעד ןיא ךַאז עדעי ,שינעפעשַאב ,לצנַאלפ סעדעי טגָאמרַאפ

 | .ןעלבירגרעד וצ רעווש ךיז זיא סע עכלעוו וצ תודוס ענעל

 ךיוא זיא רעדורב רעד .עקירעמַא ןיא רעדורב ַא טַאהעג טָאה ןרעטש לאומש

 ןשטנעמ ערעדנַא רַאפ ןקילג עלַא טזָאלעגרעביא רע טָאה ,רעברַאג ַא ןעוועג לָאמַא

 ןוא גרַאװצלעּפ וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא טרָאד ןוא ווָאנילַאמ ןיא

 | | ,דיגנ ַא ןרָאװעג

 ןיא טרָאד ,םולש-ריאמ ןעמָאנ ןטימ ,רעדורב רעקיזָאד רעד לָאֹמַא ךיז זיא

 ךביירשוצנָא קנַאדעג ַא ןייא םיא טלַאפ סע ןוא ןײלַא ךיז טימ בשיימ עקירעמַא

 .יוזַא ןוא ױזַא זַא ,וָאנילַאמ ןופ רעברַאג םעד לאומש ,רעדורב ןייז וצ ווירב ַא

 ןבעל עצנַאג סָאד ןרעטַאמ ןוא ןעשטומ טרָאד ,רעדורב רעד ,ךיז רע טעװ סָאװ
 .ןרעװ ןעקנוטשרַאפ ךָאנ ןילַא טעו רֶע זיב ןלעפ עיור ענעקנוטשרַאפ יד ייב

 ,טנַאװעגטעב לסיב סָאד ןקַאּפנייא ,וָאנילַאמ ןיא ןטרָאד ,רעדורב רעד ,רע לָאז

 .עקירעמַא ןייק ַאדייה ןוא ןוז ןקיצנייא םעד טימ בייוו סָאד ןעמענ

 טשינ סע זיא טכייל ױזַא .עקירעמַא ןייק ַאדייה טכייל ױזַא רָאנ ךיז טגָאז סע

 ןביײהעגנָא טָאה ,ןריוטס סקַאמ ןסייהעג ָאד טָאה סָאװ ,םולש-ריאמ רעד .ןעגנַאגעג

 רַאפ טלָאצעגנייא ,ןטַאקָאװדַא וצ ןעגנַאגעג זיא ,ןריּפַאּפ-גנורעדָאפסיױא יד ןכַאמ

 רע זַא ,ןטרָאד רעדירב ןייז וצ ווירב ַא ךָאנ עקַאט ןבירשעגנָא ןוא ןטרַאק-ספיש
 ןעלקעּפרעביוַא ןוא ןעמענ ףכית רע לָאז .העש עקירעביא ןייק ןטרַאװ טשינ לָאז

 ,ןקילג יד .ערעדנַא רַאפ ןקילג ןביז עלַא טימ ווָאנילַאמ ןזָאלרעביא .רעהַא ָאד ךיז

 ,עלעקניוו ןטסדנימ ןדעי ןיא ָאד ךיז ןרעגלַאװ ןטרָאד ןופ ,טגָאזעג-סנייטש'מ

 יד טימ ןריּפַאּפ יד ןעמוקַאב ,וירב עדייב ןעמוקַאב טָאה ןרעטש לאומש

 ןייז טימ רעברַאג םעד טקוקעג ןוא שיט ןפיוא ןגעלעג זיא ץלַא .ןטרַאק-ספיש

 -עגסיוא ענייז טכַארטַאב טָאה רעברַאג רעד .ןירַא ןגיוא יד ןיא םינּפ ןקיטומטוג

 -עג טשינ טלָאװ ןעמ עכלעוו ,רעגניפ עטעװעטרַאהרַאפ יד ,טנעה עטַאװעצַארּפ

 .ןטרָאד רעדורב רעד זַא ,רע טָאה טכַארטעג ןוא ,רעסעמ ןייק טימ ןדיינש טנעק

 ,ךָאד-ַאמ .טכערעג ךָאד זיא ,םולש-ריאמ ,טנייה ןטרָאד טסייה רע יװ ,סקַאמ רעד

 -דנַאװרַאפ לעפ רעניירמוא רעיור קיטש ַא ןופ ןענעק ןוא ָאד ןעניד טנעה יד זַא

 רעד ןיא ןוטעגפיוא טנעה יד ךָאנ ןטלָאװ סָאװ טנייה ,רעדעל םענייפ ַא ןיא ןעל

 .ןציז ָאד רע ףרַאד סָאװ ,ױזַא ָאי זיא סע ביוא ןוא .ןטרָאד הנידמ רענעדלָאג

 -עג טשינ וליפַא ןוא בר ןייק ןכַאמ טנעקעג טשינ רע טָאה םענייז לגנַיי םענופ

 יװ ןוא לאומש ,רע יוװ ,רעברַאג ַא ןרָאװעג ,ארמג רעד ייב םיא ןטלַאהנייא טנעק

 -ילַאמ ןיא ןגילסיוא ָאד רע ףרַאד סָאװ ,ןעוועג ןענעז עדייז ןייז ןוא עטַאט ןייז

 טרָאפ ןעמ ,ןסַאג יד ןיא דלָאג טרַאש ןעמ ּוװ ,עקירעמַא ןיא ןייז ןעק רע זַא ,וװָאנ

 רעד ףיוא טייק ענעדלָאג .ַא טגָארט ןעמ ,דרעפ ןָא ןיילַא ןפיול סָאװ סעטערַאק ןיא

 ןַא ןייז ןעק ןעמ ןיא רעגניפ יד ףיוא ןעגניר ענעדלָאג ןוא ןייצ ענעדלָאג ,טסעוװו
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 יב ָאד טגָאז רע סָאװ ,םילהת ןעלטיּפַאק עכעלטע עבלעז יד .דִיי רעטיהעגּפָא

 -וַאד םייב ירבע עבלעז יד ;ןטרָאד ןגָאז רע טעװ ,סגָאטרַאפ יד ןיא טעברַא רעד:

 ןייא ךָאד ןיא םוטעמוא .ןגָאז ןטרָאד רע טעװ ,ןײרַא ָאד טקָארב רע סָאװ ,ןענ

 ןלָאז יז ּוװ טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןשינעפעשַאב עלַא רעביא טכַאװ טָאג .טלעוו

 סע ביוא ,גרַאב ןטסערג םעד ןופ עלעטלעּפש ַא ןיא וליּפַא ןעניפעג טשינ ךיז
 ..גיוא סטָאג ןופ טכַאװַאב ךיוא סע טרעוו למירעוו קישטניילק ַא סיוא ךיז טלַאהַאב

 זיא --- םולש-ריאמ -- סקַאמ ?טייצ ןרילרַאפ וצ ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ טנייה

 .טכערעג תמא ןַא ףיוא ,טכערעג ךָאד

 ןיא טגָאזעגנָא טָאה רעדורב ןייז סָאװ סָאד טגלָאפעג טָאה ןרעטש לאומש

 ,ווירב עדייב
 טקַאּפעגניײא ,ןכַאז עטוג ןביז עלַא טימ ײרעברַאג יד טפױקרַאפסיױא טָאה ןעמ

 החּפשמ יד ןעמענ ןעמוקעג זיא שזַאקשוָארד עוויק ןוא סעכעבעב עטסקיטיינ יד

 | .ןַאב םוצ ןרעטש

 קרַאטש רבה ןייז טָאה יכדרמ .טנגעזעג סייה ךיז ןבָאה יכדרמ ןוא לסָאי

 טרָאפ טייהרעגנוי ױזַא .רָאפ םיא טייטש סע סָאװ ,קילג םעד רַאפ ןעוועג אנקמ

 ךיז רעמ טעװ רע .ןפָא םיא רַאפ זיא ץלַא .ןירַא טלעו רעסיורג רעד ןיא רע

 "עק טצעװ רע .ןגיוא עגנערטש ןופ טייקיניילק רעדעי טימ ןטיהסיוא ןפרַאד טשינ

 ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה םירבח עדייב ,טסולג ץרַאה ןייז סָאװ ןָאט ,ןענרעל ןענ

 סייה טָאה לסָאי ,טסייה סָאד .םוֹרֲא טייצ ַא ןיא ךיז ןפערט וצ ןריווושעגוצ ךיז

 טעװ ,ןרעוװ סיורג לסיבַא רָאנ טעװ רע זַא ,רעלעה יכדרמ רבח ןייז ןריווושעגוצ

 ןיק ןעמענרעבירַא ,ןיכדרמ ,םיא ןוא ןענעק רָאנ טעװ רע סָאװ ץלַא ןוט רע

 ,עקירעמַא

 .ָאנילַאמ ןופ ןרָאטעגּפָא זיא ןרעטש החּפשמ עניילק יד

 | | יָא לא
 נָא =

 ַא ןיא עגַאל רערעטיב ַאזַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעלעה יכדרמ ןעוו ,טציא

 םעד לאומש ,רבח םעניילק ןייז ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,עינַאּפש ןיא לטעטש
 ,ווירב ןגנַאל ַא ןבירשעג םיא טָאה רע ןוא ,גָאזוצ ןסייה ןייז ןיא ,לגנִיי סרעברַאג
 "רַאפ גָאװצ ןייז ןעק רע ןעו טייצ יד ןעמוקעג זיא טנייה זַא ,םיא טנָאמרעד
 | | ,ןכעלקריוז

 ,גירק ןיא ןעוועג טשינ זיא עינַאּפש

 ןייק ווירב ןעגנַאגעג ןענעז סע .רעלוגער ןעגנַאגעג זיא סע יװ זיא טסָאּפ יד

 ןוא ווירב ןייז טקישעגקעװַא טָאה יכדרמ .ווירב ןעמוקעג ןענעז סע ןוא עקירעמַא

 ןַא ןעמוקנָא ךָאנ לָאז סע ןעוועג שאימ וליפַא ןיוש ךיז .עגנַאל םישדח טרַאװעג
 ןשָאלעגסױא גנונעפָאה יד ךעלעמַאּפ ןוא גנונעּפָאה ַא ךיז ןיא טעילטעג ,רעפטנע

 - .ךיז ןיא;

197 



 יקסווָאנשזולד השמ

 יױבירשעג .עקירעמַא ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא םיא וצ זיא גָאט ַא לָאמ ןייא זיב

 סרעטָאפ םעד טימ רָאנ ,טפירשטנַאה סלסָאי טימ טשינ ןעוועג ווירב רעד זיא

 -וש עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא טלַאהניא רעצנַאג רעד ןוא ,טפירשטנַאה רעיור

 -ַאמ ןופ ןוז סרעקנעש םעד בייל-בקעי ,ןיכדרמ ,םיא טקנעדעג ןעמ .,ָאי זַא ,תור

 ןייק ןעמוקנָא רע טעװ ךעלטנּפָאה ןוא ןריּפַאּפ ןכַאמ םיא רַאפ טעװ ןעמ .ווָאניל

 .ןריוטס םעס :ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא סע .עקירעמַא

 -עג טשינרָאג טָאה רבח ןייז סָאװ םעד ףיוא טרעדנווװעג ךיז טָאה יכדרמ

 'טָאה רע רעבָא ,ךעלכַאז ןוא ןקורט ױזַא ןענעז תורוש עכעלטע יד סָאװ ןוא ןבירש

 -עגסױרַא גנונעפָאה ַא ָאד סנטסקינייו זיא סע .טלעג טוג רַאפ ןעמונעגנָא סָאד

 .ןענַאד ןופ ןרעוו וצ טעװעטַאר

 -יולרעד יד ןעמוקַאב טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא םעניא טָאה רע זַא ,טנייה

 'טָאה ,טלעג לסיב ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ שינעב

 רעקילָאמַא רעד .טרַאנעגּפָא טשינ רענייק םיא טָאה לָאמ סָאד זַא ,ןעזעגנייא רע

 .ןרָאװעג טליפרעד זיא גָאזוצ

 'רע שטָאכ ,ןענַאד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעוועג טכייל טשינרָאג םיא זיא סע

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .טלעג לסיבַא ,עזיוו רענַאקירעמַא ןַא טַאהעג ןיוש טָאה

 ענעי ןיא זיא סָאד .דנַאל םעד ןופ שינעבױלרעד-רָאפסױרַא ןַא ,ףיש ַא :ןגרָאז עיינ

 .ןכיירגרעד וצ רעווש רעייז ןעוועג געט

 א רעביא ןעמַאזצ ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ יורפ רעד וצ טפַאשביל יד

 'טכענ יד ןיא טָאה רע .טרעצרַאפ ןצנַאגניא םיא טָאה ,בייוו ןיא ןַאמ יו טייצ רָאי

 טנעקעג טשינ געט יד ןיא טָאה רע .ןבעל רעקיטש ךיז ןופ ןסירעג ןוא טנייוװעג
 טָאה טציא ןוא לרעמיצ ַא ןיא ןסָאלשעגניײא רעדיוו ךיז טָאה רע .ור ןייק ןעניפעג

 -עג טָאה רע לייוו ,ורוצ טזָאלעג םיא טָאה יײצילָאּפ יד .ףיש ַא ףיוא טרַאװעג רע
 .ךיז ןופ ןבירטעג רע טָאה טנוה םעד .ןענַאד ןופ ןרָאפּפָא גָאט עדַאיל ַא טפרַאד

 ןייק ןעמענטימ ןענעק טשינ ייס"יוו-ייס היח יד טעוװ רע זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 רעטקָאד ןשינַאּפש-שידִיי םעד טימ טעדניירפַאב רעטנענ ךיז טָאה רע .עקירעמַא

 ןעגנולעג ךיוא םיא זיא סע .ןיירַא זיוה ןיא םענעי וצ ןעמוקעגנײרַא ,זורק סָאלרַאק

 זיא ןוא ןײרַא זה סרעטקָאד ןיא טנוה םעד ןרַאנרַאפ וצ ןצנוק ײלרעלַא טימ

 רעשינַאּפש ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ סרעטקָאד םעד .ןבילבעג טרָאד ןיוש

 ןַא ןעועג זיא יז ןטערטרַָאּפיַאיַאג יד ןופ טלַאטשעג ַא ,ענייש ַא רעייז ,יורפ

 עסיורג טימ ,ןעזסיוא ןצלָאטש ַא טימ .החּפשמ רעקילעדַא ןַא ןופ עקימַאטשּפָא

 -רַאפ רָאה עצרַאװש יד .םינּפ ןטצינשעג ןוא ןטקָאטעג ַא ,ןגיוא עפיט עצרַאװש
 "ווענח ,ךעלעדיימ ייווצ טַאהעג ןבָאה ייז ,עיצַארג ןוא ץייר טימ קידמערוט טמעק

 ָאד זיולב ,עקימַאטשּפָא-שינַאּפש יו ןעזעגסיוא ייז ןבָאה עדייב ,רעדניק עקיד

 םעניא .ךירטש ןשידִיי ַא ןופ סעּפע טנכייצעג ייז ייב םינּפ ןפיוא ךיז טָאה ןטרָאד ןוא

 טימ לקנעש ַא ןיא טקרעמַאב טָאה יכדרמ .טייקשידיי ןופ סעּפע ןעוועג זיא זיוה

 :ַא ןוא "שדוק תבש? :תויתוא עטצירקעגסיוא טימ רעסעמ ַא ,ךעלריט ענרעזעלג
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 'שודיק ןופ תויתוא עטצירקעגסיוא טימ ןעזעג רע טָאה רעכעב ןטרעמַאהעג ןרעבליז

 -עג סיוא טזייוו טָאה רעטקָאד רעד .טרעהעג טָאה רע ןעמעוו וצ ןעמָאנ םעד ןוא

 'ךופ ןעמרישַאב ןוא ןצישַאב סָאװ ןכַאז יו רעדָא ,עיווקילער ַא יװ ןכַאז יד ןטיה

 'ךיוא םיא טָאה רעטקָאד רעד .זיא סָאד סָאװ טסּוװעג קיניײװ טָאה רע .זייב סָאדלַא

 ?טָאה רע .טניירפ ענייז ןייא טדַאל רע ןוא רדס ַא רָאי ןדעי טכַאמ רע זַא ,טלייצרעד

 .שינַאּפש ןיא הדגה עטלַא עטרירטסוליא ןַא ןזיוועג וליפַא םיא

 'טגָארט סָאװ לַאװק ַא יו ןעוועג ןענעז החּפשמ עניילק ןייז ןוא רעטקָאד רעד

 ..ייז ןָא ןטלַאהסיױא טנעקעג טשינ טלָאװ יכדרמ .גנושירפרעד ןוא טסיירט ךיז ןיא

 -ָאר עטלַא יד ןופ ַאנָאד ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,בייו סרעטקָאד םעד

 "רעדנווו ַא ןגָארטעגנגעקַא לָאמ סעדעי םיא טָאה ,עינַאּפש ןיא ןטייצ עשיטנַאמ

 רעד ףיוא ןליּפש ריא ןרעה ֹוצ רעדָא ,שיט םוצ םיא ןטעברַאפ ,לכיימש ןכעל

 ,ךייר ,גרעב יד ןיא ךעלקעלג ענרעבליז יװ ןעגנולקעג ןבָאה דייר עריא .ָאנַאיּפ

 | ,רענעט-קיזומ טימ ,טרַאצ |

 -שג טשינ ןיוש טָאה יכדרמ ןוא טניוװעגוצ ָאד ןיוש ךיז טָאה טנוה רעד

 ןוקית ַא ןענופעג ןיוש וליפא ןוא ןייז םיא טימ טעװ סע סָאװ םעד ןגעוו טגּרָאז

 -ליג ַא זיא טנוה רעד ביוא ,רעדורב ןייז ןופ המשנ רעטעשזדנַאלברַאפ רעד רַאֿפ

 -עצ יד ,לַאפנייא םענדָאמ םעד ןכַאלסיוא ךיז ןיא ןיילַא טוװרּפעג טָאה רע .לוג

 -קָאד ןרַאפ טױרטרַאפנָא וליפַא ךיז טָאה רע .לוגליג ןגעוו ןעקנַאדעג עטמערוטש

 רָאטַאיכיסּפ רענרעדָאמ ַא יװ טשטייטעגסיוא סָאד טָאה רעטקָאד רעד ןוא רעט

 -געד ױזַא ןיכדרמ ןכַאמ סָאװ תוביס ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןלַאפ יד סיוא טשטייט

 צנייז ןופ טַאטלוזער ַא יו רעדָא ,גנודליבנייא ןַא יו רעמ טשינ זיא סע .ןעק

 ןופ םוקמוא םעד ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז ןופ ,םילוגליג ענעגייא ןוא ןדייל

 שכעלנע עכלעזַא ךָאנ ןוא טנוה ַא טקיטשרעד טוט ןּרַאפ טָאה רע ןעוו ,רעדורב

 .,לוגליג ַא ןגעוו קנַאדעג ןשירבַאקַאמ םעד ןפרָאװעגנָא םיא ןיא ןבָאה עכלעוו ,תוביס

 -ייא ןַא ןבילבעג ןיוש זיא טנוה רעד ןוא טקַיורַאב לסיבַא ךיז טָאה יכדרמ

 ,זורק סָאלרַאק רעטקָאד החּפשמ רעד ןופ זיוה םעניא רעשימייה ַא ,רענעג

 :ךיז טָאה רע .ַאדירעל ןופ ײצילָאּפ רעד ןיא ןעמוקנײרַא טפָא טגעלפ קרַאמ

 .טנעקעג טוג ָאד םיא טָאה ןעמ .ךָאװ רעד ןיא לָאמ עכעלטע ןדלעמ ָאד טזומעג

 טסוועג ןוא עזיוו רענַאקירעמַא ןַא טימ ןעמוקעגניירַא ָאד זיא רע ןעוו ,טנייה

 ןיוש םיא טָאה ןעמ לייוו ,געט עטלייצעג זיולב ןייז ָאד ךָאנ טעװ רע זַא ,רע טָאה

 .םורַא געט עכעלטע ןיא זַא ,טפַאשלעזעג-ספיש רעשינַאּפש ַא ןופ ןסיוו טזָאלעג

 ,טיירג ןייז ףרַאד רע ןוא ,לַאגוטרָאּפ ,ןָאבַאסיל ןופ ףיש ַא ןייגּפָא טעוו

 טָאה ןוא ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ טָאה רע זַא ,טכַארטעג טָאה יכדרמ = |

 "יז ןסייו רשפא ,ןגערפנָא ײצילַאּפ רעד ןיא טעװ רע .ןרעווּווצנָא סָאװ טשינ

 "ןגָאז םיא ייז ןלעװ .רוּפש ַא ןייז זומ סע .בייוו ...ןייז ,ןידָאלק רעד ןופ סעּפע

 ,ןרילרַאפ ָאד רע ןעק סָאװ ,טשינ ביוא ןוא טוג זיא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ײצילַאּפ רעד ןופ ףעש-טּפיוה םוצ ןדלעמ םיא לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה רע

 .ַאדירעל ןיא

 טנעקעג טוג ןיוש טָאה רע .טייצ רָאי ייוצ דלַאב ןעוועג ָאד ןיוש זיא רע

 .שינַאּפש ףיוא עימעכ ןופ ןסרוק טימ טיירגעגוצ ךיז וליפַא טָאה רע .שינַאּפש

 יד ןיא טָא זַא ,טגיילעגפיוא ,גנונעפָאה טימ לופ ןעװעג רעבירעד זיא רע

 טנייה .ןענידָאלק ןגעוו ןגערפ וצ טַאהעג ארומ רע טָאה רעטציא זיב :טרָאק עטצעל

 ןקערש וצ ךיז סָאװ רַאפ ָאטשינ זיא

 םיא ןעמ טָאה םעדכָאנ ,טייצ העש ַא רעביא ןטרַאװ טזָאלעג םיא טָאה ןעמ

 ןציז ןעועג רע טָאה שיט-ָארויב ןסיורג ַא רעטניה .סיפָא ןַא ןיא ןפורעגניײרַא

 ןגױא עקידרעייפ עצרַאװש טימ ,ענירּפושט רעטמעקרַאפ ַא טימ ןַאמ ןכיוה א

 ןיירא םינּפ ןיא ןרעדנַא םעד ךיילג ,טײקטציּפשעגנָא טימ ןסָאשעג ןבָאה סָאװ

 סע ,רילָאק-ןווילֶא ןַא ןופ ןעוועג זיא שיטדָארויב ןרעטנוא םעד ייב םינּפ סָאד

 .קיטומטוג ןוא קיכָאנק ,טריזַארסיױא ןעוועג זיא

 ?רעלעה רָאינעס ,ןוט ךייא רַאפ ךיא ןעק סָאװ ---

 טנַאזעג טָאה -- ךייא ןרעטש רַאפ ןקידלושטנַא רימ ךייא טעב ךיא ---

 זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ןגעװ סעּפע ןגערה טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ---רעלעה יכדרמ

 .טנעָאנ רעייז רימ

 ,טנאה רעד טימ ןוטעג:ךַאמ ַא טָאה ףעשדיײצילַאּפ רע

 ?רעכיז ריא טניימ ,רעלעה ...ןידָאלק ...ןגעוו ---
 ! בייוו ןיימ ,ָאי --

 ךייא ןפרַאד לעוו ךיא סָאװ ,דיײל רעייז רימ טוט סע ,רעלעה רָאינעס ---

 טשינ ךייא ןוא ןלעטשנדירפוצ טשינ ךייא ןלעוװ סָאו ,סעיצַאמרָאפניא ןבעג

 יד ןדיימסיוא ןלָאז רימ ןעוועג רעסעב טלָאװ רשפא .,דיירפ ליפוצ ןּפַאשרַאפ

 עכעלטע ןיא ּפָא ייס-יוו-ייס ןיוש ךָאד טרָאפ ריא .סרעפטנע ןוא ןנַארפ עלַא

 -רעמַא ןַא טָאה ריא ,שטנעמ רעכעלקילג א טנעז ריא .עינַאּפש ןופ םורַא געט

 לריא טניימ יו .ךַאז עצנַאג יד ןגיײװשרַאפ רשפא רעסעב .עזיוו רענַאק

 :ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב קרַאטש זיא יכדרמ

 היא יז וו ןסיוו וצ טכער סָאד בָאה ךיא ןוא יורפ ןיימ זיא יז ,ןיינ ---

 ןענַאד ןופ םורַא געט עכעלטע ןיא ּפָא-רָאפ ךיא לייוו ,רַאפרעד עקַאט

 .עלעגר ַא ףיוא ץרַאה ןופ ןּפַאלק סָאד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןיכדרמ ייב

 -טעלג ַא ךיז טָאה ףעש-ייצילָאּפ רעד .םעטָא םעד ןּפַאכ טנעקעג םיוק טָאה רע

 יד ןלייצ ןעמונעג ןוא רָאה עצרַאװש עטרידַאמָאּפ ,עטמעקרַאפ יד ייב ןוטעג

 | + רעטרעוו

 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיױא המחלמ רעטציא זיא סע ,טייטשרַאפ ריא ---

 יד ןופ ןעלקניוו עלַא ךרוד ןיירַא ןעמָארטש זדנוא וצ .לַארטיײנ ָאד ןענעז רימ

 רעד ןופ רעדנעל עלַא ןופ עגנילטכילפ רעטנזיוט קילדנעצ ,רעטנזיוט ןצינערג

 ,דנַאל ןיפ ייז ןקישסיורַא ?תוסיפת יד ןליפנָא ?ייז טימ ןוט רימ ןלָאז סָאװ .טלעוו
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טשינ ךָאד ןבָאה רימ ,םירָא ךָאד ןענעז רימ ?ןעלזדניא ףיוא ץעגרע ייז ןקישרַאפ

 וצ ןענעק רימ סָאװ ןעוט רימ .גנורעקלעפַאב רענעגייא רעד רַאפ זייּפש גונעג

 -יפת ערעזדנוא צלַא טלופרַאפ ןבָאה רימ .עגנילטכילפ יד ןופ ןדייל יד ןרעדניל

 ןַא ָאד זיא סע רָאנ ּוװ ,רעפרעד ,ןרעמיצ ,ןלעטָאה טלופרַאפ ןנָאה רימ ,תוס

 -וטס ַא ,רעלעה רָאינעס ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא טנעז ריא .ייז רַאפ טרָא

 סטוג ליפ רעיײז טליצרעד רימ טָאה זורק סָאלרַאק רעטקָאד רעזדנוא .טנעד

 -טסבלעז ןייגַאב טוװרּפעג טָאה ריא .גנוריפפיוא רעיא ןסייוו רימ .ךייא ןגעוו

 ךַאז ןייא .טעּפעשטעג טשינ ךייא ןבָאה רימ .טלעג ןעמוקַאב טווװרּפעג ,דרָאמ
 טפַאשרַאפ ,ײצילָאּפ רעגיח רעד ,זדנוא טָאה ריא ;ןסיוו טלָאז ריא רעבָא ךיא ליוװ

 ןפַאשרַאפ ןעמונעג ןעמַאזוצ עגנילטכילפ עדעדנַא טרעדנוה ליפיוו תורצ ליפ ױזַא

 גָאט םעד .רעווש רעייז ,םעלבָארּפ רעוװש רעייז ַא ךייא טימ ןבָאה רימ .זדנוא

 שַאלפ עצנַאג ַא ןעקנירטסיוא ךיא לעװ ,ןענַאד ןופ ןרָאפּפָא טעװ ריא סָאװ

 רָאנ ןעקנירט ךיא לעװ טנוזעג רעייא רַאפ טשינ ,ןייוו ןשינַאּפש ןטסעב ןופ

 ףיוא טלעטשעגסיוא ןענעז רימ ןוא ָאטשינ רעמ ןיוש טנעז ריא סָאװ םעד רַאפ
 ?רעלעה רָאינעס ,ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה ריא .תורצ רעקינייוװ

 רעד .קערש טימ טרַאטשעג טָאה םיא ןיא ץלַא .ןגיוושעג טָאה יכדרמ

 :דייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא ףעש-ייצילָאּפ

 ןקיצנייא ןייק ןידָאלק רעד ןגעוו ןגָאז טלָאװעג טשינ ךייא ןבָאדה רימ --

 ןופ ןרָאפּפָא ןרַאפ ןעמוקעג טנייה זדנוא וצ טנעז ריא יו ױזַא רעבָא .טרָאװ

 טנעז ריא ,ןידָאלק ַאטירָאינעס רעד בילוצ טדיל ריא זַא ןסייוו רימ .,ןענַאד

 ,ךרָאמטסבלעז ֹוצ ךייא טביירט טפַאשקנעב יד ,ריא וצ טקנעב ריא ןוא טבילרַאפ

 רָאנ סע וט ךיא .ןעגנוזייונַא עכעלטע ןוא טפנוקסיוא לסיבַא ןבעג ךייא רימ ןלעוו

 ךיוא זיא רעכלעוו ,זורק סָאלרַאק רעטקָאד םעד ,דניירפ ןיימ בילוצ ,רַאפרעד

 -מיס ַא רעייז תמא ןַא ףיוא טנעז ריא ,ביל רעייז ךייא טָאה רע ןוא טניירפ רעייא

 ןילַא ךיא ,טּפַאשטבילרַאפ רעייא בילוצ ךיוא ןוא ,ןַאמ רענייפ ןוא רעשיטַאּפ

 טפַאשקנעב טסייה סע סָאװ סייו ךיא ,שטנעמ רעטמיטשעג-שיטנַאמָאר ַא ןיב

 יו ,יורפ רעטנַאמרַאש ,רענייש ַא וצ וצרעד ,ביל טָאה ןעמ עכלעוו ,יורפ ַא וצ
 ףרעלקפיוא סעּפע ךייא ךיא לעװ םימעט עכעלטע יד בילוצ .זיא ןידָאלק יד

 .ןטסגרע ןפיוא טרַאװעג ןוא טמוטשעג טָאה יכדרמ

 ריא ןעוו ,קירוצ רָאי ייווצ ַא טימ טכַאנ:טסברַאה טענעי טקנעדעג ריא --
 ,ןדיי ַא ןופ יורפ ַא ,רעשזרעב ןידָאלק יורפ רעד טימ ןָאיַאב ןופ סױרַא טנעז

 רענעי ןיא .ןרָאװעג טעדרָאמרעד יײצילַאּפ-גרַאב רעשטייד רעד ןופ זיא רעכלעוו
 טשינ ןסייוו רימ .רענלעז-לורטַאּפ עשטייד ייווצ ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז טכַאנ

 .ןעגנַאגעגטימ ןענעז סָאװ עגנילטכילפ יד ןופ רעוו רשפא ,ןָאטעג סָאד טָאה סע רעוו

 ןרעפטנע טינ רימ טפרַאד ריא ?רעלעה רָאינעס ,קיטכיר ןוא רָאלק סע זיא
 -ַאּפש רעד וצ ןעמוקעגנָא ןגרָאמירפ םענעי ןיא טנעז ריא .ץלַא ןסייוו רימ לייוו

 יִז ,יורפ רעיא זיא רעשזרעב ןידָאלק זַא ,ןבעגעגנָא טָאה ריא .ץינערג רעשינ
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 יקסװָאנשזולד השמי

 טשינ טָאה ײצילָאּפ עשינַאּפש יד .ןריּפַאּפ ןייק טשינ טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה

 -ַאב ןייפ רעייז טנעז ריא .עגנילטכילפ עטַארייהרַאפ ןריטסערַא וצ טכער ןייק

 -נוא ןופ ענייא ןיא טעברַא טפַאשרַאפ וליפַא ריא ןבָאה רימ .ןרָאװעג טלדנַאה

 ?קיטכיר .סָארויב ערעזד

 ףךיז טָאה ףעש:ייצילַאּפ רעד .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעלעה יכדרמ

 טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייו ןוא טערַאגיס א טרעכיורעג ,לוטש ןייז ןיא טגיוועג

 ; ךייר יד

 ,טסוװרעד ךיז ןבָאה ייז ,טורעג טשינ טָאה ײצילָאּפ-םייהעג עשטייד יד --

 ןענעז ןוא ץינערג יד רעבירַא ןענעז עכעלטע ךָאנ ןוא רעשזרעב ןידָאלק זַא

 יז וצ ןרעפילסױרַא ןשטנעמ יד ןלָאז רימ זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה ייז .עינַאּפש ןיא

 -כעמ רעד ןלעטשנגעקַא ךיז ןעק רעװ לייוו ,ןוט טזומעג רעכיז סע ןטלָאװ רימ

 טָאה ,ןידָאלק ,יז סָאװ ןעוועג רעבָא זיא קילג ןייא .ָאּפַאטשטג רעשטייד רעקיט

 "רעד ןעוועג טשינ זיא רעשזרעב ןעמָאנ ריא .רעלעה ןידָאלק סלַא טרירוגיפ ָאד

 עשטייד יד טשינ טסייו רעלעה ןעמָאנ ןייק ןופ ןוא ,ריּפַאּפ ןייק ןיא טנָאמ

 ןידָאלק זַא ןבילקרעד ךיז זייווקיצנייא ןבָאה רימ .טנייה זיב יײצילָאּפ-םייהעג

 ךיז רימ ןבָאה טסּוװרעד .טכוז יײצילָאּפ יד סָאװ עבלעז יד ןייז ףרַאד רעלעה

 -סיוא ךיז טָאה טּפיוהרעביא .ןבעגעגנָא ןבָאה ייז סָאװ םינמיס עלַא יד ןופ סָאד

 גנַאל טייצ ַא זיא רע .עקשטנעה סנַאה ןעמָאנ ןטימ שטייד ַא רענייא טנכייצעג

 -עג רעװ םיא טָאה סע סָאװ ,רעסעמ ַא טימ טינש ַא ןופ לָאטיּפש ןיא ןגעלעג

 ןיא ףעש ַא ןופ טמַא םעד ןעמוקַאב םעדכָאנ טָאה רע .ןרעטש םעניא טכַאמ

 רעכערפ ַא זיא רע .ןעגנושרָאפטױא יד טריפעג טָאה רע ןוא ַאּפַאטשעג רעד

 -עגניײרַא ,ןעגנוָארד טימ ,ןריּפַאּפ טימ זדנוא ןפרָאװַאב רדסכ טָאה רע .שטנעמ

 ץעגרע ןיא זיא רעשזרעב ןעמָאנ רעד רעבָא ,ײצילָאּפ עשטייד זדנוא וצ טקיש

 ,ײצילַאּפ עשטייד יד ,טשינ ייז ןענעז םיכאלמ ןייק ןוא .טנָאמרעד ןעוועג טשינ

 ןייק זדנוא ייב ןעמוקַאבסױרַא טשינ ןענעק םינָאלוװייט רעבָא ,ָאי --- םינָאלוװייט

 ךייא טנעקעג טשינ ןבָאה רימ .רעטסנרע ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה עגַאל יד .תודוס

 רימ זַא ,ןסייהעג טלָאװ סע לייוו ,ײצילָאּפ רעשטייד רעד וצ ןרעפילסיוא ןדייב

 ךייא רעטעּפש טשרע ןוא ךייא טצישַאב ,ןטלַאהַאבסיױא גנַאל-טייצ ַא ךייא ןבָאה

 ןעק ױזַא יו .ןגייוושרַאפ וצ ךַאז יד רעסעב ליפ ןעוועג זיא סע .טרעפילעגסיוא

 רעבָא ןבָאה רימ .ןריטסערַא טנעקעג ךייא ןבָאה רימ ? ןגייוושרַאפ רעבָא ןעמ

 -ָאלק ךייא ןופ ןעמענוצקעוװַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ :געוו ןטייווצ א ןבילקעגסיוא

 ןזָאלרַאפ זומ יז זַא ,ןגָאז טשינרָאג ךייא לָאז יז ןלױפַאב ריא ןבָאה רימ .ןעניד

 ןיא ץעגרע טבעל יז זַא ,ךָאד טייטשרַאפ ריא ,שרעדנַא ּוװ קעװַא ןוא ַאדירעל

 .ענעריובעג-יה ַא רַאפ ןייגנָא ןעק ןוא שינַאּפש טוג ןעק יז .עינַאּפש

 :טעשטּפעשעג טָאה רע .ןעשעה ַא ןיא ןכָארבעגסױא טָאה יכדרמ

 טָאה יז .רימ ןופ קעװַא זיא יז סָאװרַאפ ןיוש ךיא ייטשרַאפ רעטציא --

 ,טמעג טָאה יז .קעװַא טזומעג טָאה יז .ןזָאלרַאפ טשינ ךימ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ,טלעו רעד ףיוא המחלמ ערעטיב ַא רעטציא זיא סע !טניירפ ןיימ ,ָאי --

 ןעלדנַאה טנעקעג טשינ שרעדנַא ןבָאה רימ .ןרעדנַא םעד טסערפ שטנעמ ןייא

 ךָאנ ןענעז עכלעוו ,סנבעל סנדייב ערעייא ןעװעטַאר טלָאװעג ןבָאה רימ ביוא

 יד טזָאלעגּפָא טשינ ךָאנ טָאה עקשטנעה סנַאה רעד .רַאפעג סיורג ןיא רעטציא

 ךיירקנַארפ ןיא לָאמש ןטלַאה ןשטייד יד סָאװ רָאנ זיא קילג ַא .גנושרָאפסיױא

 .ןענַאד ןופ קעװַא גָאט עדַאיל ַא ןזומ ןלעוװ ןוא

 ..ןיימ'כ ..וװ ,ןענידָאלק ןגעוו סעּפע ןגָאז רימ ריא טנעק --

 יד ,טליײצרעד ץלַא ךייא בָאה ךיא !טשינרָאג טגערפ ,טשינ טגערפ --

 ןופ ּפָא ךיז טגָארט ,ןעגנוזייוונָא יד ןעמוק ָאד ןוא ,זיא ךייא רַאפ ךַאז עטסעב

 -טנע טשינרָאג ךייא לעװ ךיא .רעמ טשינרָאג טגערפ ,ןטכלענשמַא יװ ןענַאד

 לייו ,שינעבױלרעד:רָאפסױרַא ןַא ןבעגסױרַא ךָאנ טנייה ךייא ןלעװו רימ .ןרעפ

 ,ףיש ַא ןייז געט יד טעװ לַאגוטרָאּפ ןיא |

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה םיא ייב חומ ןיא .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יכדרמ
 ?רעטציא ןעמ טוט סָאװ ,טבעל ןידָאלק :ןעקנַאדעג טימ םערוטש ַא

 -טנע ָאי רימ ריא טנעק סָאד זַא ,ביילג ךיא ,עלעגַארפ ןיילק ןייא ךָאנ ---

 ןעגנומיטש עשיטנַאמָאר ןופ ןעמַאר יד ןיא ,טגָאז ריא יוװ ,זיא סע ביוא .ןרעפ

 ,ןוטעג-לכיימש ַא טָאה ףעש-יײצילַאּפ רעד

 טניוװעג טָאה רע ,רעכיוה ַא ,רעניד ַא ,ןַאמ ַא ןעמוקעגניהַא זיא ּווו ---

 ענילָאדנַאמ רעד ףיוא ןליּפש רדסכ טגעלפ רע ןוא רעמיצ רעזדנוא רעביאנגעק

 רעבלעז רעד ןיא טעמכ ןדנוװשרַאפ זיא רע ,רעדיל ןוא ןסנַאמָאר עטקנעברַאפ

 קעװַא טשינ ןענעז ייז יצ ,ןגָאז רימ ריא טנעק ...רשפא .,ןידָאלק סָאװ טייצ

 ? ןעמַאזוצ

 -עג ךעלטנגייא ךייא בָאה'כ .עגַארפ רעד ףיוא טכירעג ךיז בָאה ךיא --

 זיא רע .זיא ןַאמ רעד רעוו ןגָאז ךייא ןוא ןקִיורַאב בייהנָא ןופ דלַאב טפרַאד

 טצעזעגנײרַא םיא ןבָאה רימ ,ײצילָאּפ םייהעג רעגיה רעד ןופ ןַאמ ַא ןעוועג

 רעייז ךיוא זיא רע .גיוא ןפיוא ןטלַאה ךייא לָאז רע ,רעמיצ רעייא רעביאנגעק

 סנידָאלק ןופ ןרעדנּוװּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןױשרַאּפ רעשיטנַאמָאר ַא

 ןידָאלק סָאװ ,ןָא גָאט ןבלעז םעד ןופ ,ןגרָאז טשינרָאג טפרַאד ריא .טייקנייש
 .ןעזעג טשינ רעמ יז רע טָאה ,קעװַא זיא

 רעד ןופ סױרַא ןוא ףעש-ייצילָאּפ םעד טימ טנגעזעג ךיז טָאה יכדרמ
 ,עדייבעג

 טָאה רעטציא טשרע .ןליפעג ענדָאמ טימ טרירביװ טָאה םיא ןיא ץלַא

 טעװ ױזַא יו רעבָא .םיא ןופ קעװַא טשינ זיא ןידָאלק זַא ,טסוװרעד ךיז רע
 ייצילָאּפ עגיה יד זיולב ,זיא יז ּוװ טשינ טסייוו רענייק זַא ,ןעז לָאמַאכָאנ יז רע

 רע ביוא זַא ןגָאז םיא ןוא ףעש םוצ ןייגקירוצ טפרַאדעג טלָאװ רע .טסייוו
 רע .עקירעמַא ןיא זיא רע זַא ןבעגרעביא ריא רע לָאז ,ןענידָאלק לָאמַא טעז
 טוט סע סָאװ ןעזעגנייא ךָאד טָאה רע .ןייגוצקירוצ טמעשעג רעבָא ךיז טָאה
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טשינ רעטציא זיב טָאה רע .ןבעל קיטשינ ןייז םורא ןיא םיא םורָא ּפֶא ךיז

 ןשינעלגנַאר ליפ ױזַא ןגָארט ךיז ןיא לָאז ןבעל ךעלשטנעמ ןייא זא ,טביילגעג

 ..סרעטנָאלּפ ןוא

 טי

 -עג-ףיש רעד ןופ העידי ַא םיא וצ ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש גָאט ַא טימ

 טרעקנַארַאפ טָאה טרָאד .לַאגוטרָאּפ ןייק ןרָאפ ןגרָאמ ןיוש לָאז רע טפַאשלעז

 ,עקירעמַא ןייק םורַא געט ייווצ ןיא ּפָא טייג עכלעוו ,ףיש ַא

 -בָאפ רע טָאה טְנװא ןבלעז םעד .ןכַאז עכעלטע יד טקַאּפעגנײא טָאה רע

 טָאה רע סָאװ טלייצרעד טשינרָאג טָאה רע .רעטקָאד ןופ ןיוה םעניא טכַארב)

 סערדַא םעד טזָאלעגרעביא רעטקָאד םייב טָאה רע .ןענידַאלק ןגעוו טסּוװרעד ךיז

 .קרָאי-וינ ןיא ןרעטש טניירפ ןייז ןופ

 -.טעּפש ןוא החּפשמ-רעטקַאד רענייפ רעד טימ טנגעזעג םערָאװ ךיז טָאה רע

 רעכלעוו ,טנוה ןקידנפָאלש םעד טעלגעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טנוװַא ןיא ךעל

 ףיוא ןדייש םיא ןופ ךיז טייג סָאבעלַאב רעטלַא רעד זַא ,טליפרעד סעּפע טָאה

 עלַא ןופ םיא םורַא ןעגנורּפשעג ןוא רעמָאיעג ַא טזָאלעגסױרַא ןוא ,תמא ןַא

 .זיוה סרעטקַאד םענופ סױרַא יכדרמ זיא ,ןטייז

 -ענ טפרַאדעג רע טָאה ןגרָאמירפ םעניא .טנווֶא ןיא טעפש ןעוועג זיא סע

 -עג סָאד .טנייועג טָאה םיא ןיא ץלַא .ןָאבַאסיל ןייק טייג סָאװ ,גוצ ַא ןעמ

 רעצנַאג רעד ןיא ןגיוא ענייז רַאפ טנכייצעג ךיז טָאה ןענידָאלק ןופ טלַאטש

 ייוצ דלַאב ןיוש .טָאטש רעד ןופ ךעלסעג עלַא טנעקעג טָאה רע .טייקיטולבלופ .

 טימ ,טייקיולב טימ טפירטעג טָאה טנװָא רעד .ָאד טגנערברַאפ רע יוװ טייצ רָאי

 עקיטייצ טימ ,טסברַאה טימ ,ןעלדנַאמ ןופ חיר םעד טימ ,למיה ןפיט ןעיולב

 סָאד טקעװעג ךיז טָאה םיא ןיא .ןרעייש עלופ טימ ,לּפע עקיטייצ טימ ,תוריּפ

 טליהרַאפ םיא טָאה טכַאנ יד .תורכיש רעדליוו ַא טימ םיא ןיא ןטָאזעג ,טולב

 ןעגנומיטש ערָאלקמוא ןפרָאװעגנָא םיא ןיא טָאה טייקיולב יד .טרוכישרַאפ ןואי

 ןייז ,המשנ ןייז ,בייל ןייז ןסירעצ טָאה סָאװ רעיורט ַא .רעיורט ןוא דיירפ ןופ

 ,טימעג

 יד ןיוש טלָאװעג טָאה רע .ןיגוצמײהַא טסולגעג טשינ םיא ךיז טָאה סע

 ןיא ןעשזדנַאלבמורַא ,גוצ ןקיגָאטרַאפ םעד ןופ ןייגּפָא םעד ויב ,ןהעש עכעלטצ

 ַא ייב .טייצ רָאי ייווצ ןיוש טצישַאב םיא טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןופ ךעלסעג יד

 ַא ןופ טלַאטשעג עקנַאלש ַא טקרעמַאב רע טָאה לסעג ןרעטצניפ ַא ןופ לקניוו

 ןעזעג לָאמ ליפ יז טָאה רע .ַאטיװע עניילק יד ,טנעקעג טוג יז טָאה רע ,לדיימ

 ןייש ןעק ןוא ענילָאדנַאמ ַא ףיוא טליּפש יז .לסעג םעד ןיא ָאד ןטנוא יד ןיא

 ַא יו עפיט ,עצרַאװש ,ןגיוא עטקנעברַאפ ,םינּפ ןקיטכערּפ ַא טָאה יז ,ןעגניז

 ןסקַאװ סָאװ ,ןווילֶא עלעקנוט יד יוװ סיוא טעז ,טניורברַאפ ויא זדלָאה ריא .םוהת

 ,טנגעג רעד ןיא רעמיימ טניילק יד ףיוא
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 דלע3 ןיא םיוב ַא יװ

 טשינ לָאמנייק ךָאנ ךייא בָאה ךיא !טכַאנײב טעּפש ױזַא ,רָאינעס ,ךַא ---

 ריא טגעלפ לָאמַא .,טנוה ןטימ קידנעטש טנעז ריא .טעּפש ױזַא ןיײלַא ןעזעג

 - ,ןײלַא -- טנייה ןוא ַאטירָאינעס רענייש רעייא טימ ןריצַאּפש

 / ?טלַאק טשינ ריד זיא סע ?ַאטיװע ,וטסכַאמ סָאװ --|

 ,טּפַאלק ץרַאה ןיימ ,רעבליז ןרעטש יד ,יולב זיא טכַאנ יד --

 רעד ייב ץרַאװש ןוא יולב ןענעז ןגיוא ענייד ַאטיװע ,ענייש ַא טסיב --- -

 / .טולב ןיימ ןעירב ןוא ןענָאמ ,ןעגניז ייז ,ייז עז ךיא ,שינרעטצניפ- טכַאנ

 .רענעט-דיירפ טימ קידרעבליז ,קידנעגנילק טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 טנעקעג טסלָאװ .רעקרַאטש ,רעכיוה ַאזַא ,רענייש ַא ךיוא טסיב וד --

 ןפרָאװַאב ךיד ןטלָאװ טָאטש ןיא ךעלדיימ עלַא ,ןסקָא עטסדליוו יד טימ ןפמעק

 ןרַאדוב ערעייז ןיא ןטעברַאפ ךיד ןטלָאװ ,דייר עביל ןוא ןעמולב ,ןשוק טימ

 .ריד טימ רעגעלעג רעייז טלייטעג ןוא

 ?ַאטיװע ,טנייה וטסטרַאװ ןעמעוו ףיוא ---
 ףעמעלַא ףיוא ןוא טשינ םענייק ףיוא ---

 לקניוו ןדעי ןופ ,ןפָאלש ןײגמײהַא טשינ רימ ךיז טסולג סע .טלַאק זיא סע --

 ,ליורג טימ טנייוו

 ףיודַא םוק .ןדער ןייד ןיא ןעקרעד ךיא !רָאינעס ,קירעיורט רעייז טסיב ---

 ןיא רימ ייב .ענילָאדנַאמ רעד ףיוא ןטײלגַאב ןוא ןעגניז לעװ ךיא ,רימ וצ

 .ןייוו ןטוג ךיוא בָאה ךיא .םערַאװ זיא רעמיצ

 זױה םענרעניטש ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז .סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא יז

 עטשימעג טימ ןעגנַאגעגכָאנ זיא רע .זיוה ןיא ןיײרַא זיא יז .לסעג ןלָאמש ַא ןיא

 .זדלַאה ןיא שינעקיטש ַא טימ ,ןרעדָא יד ןיא טולב קידנדיז ,ןליפעג

 ןופ ,קיטכיצ ןעװעג ָאד זיא ץלַא .לרעמיצ ַא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז יז

 ,טכַאנ ןופ טייקילב טימ ,ןהעש עמַאזנייא טימ ,יורפ טימ טקעמשעג טָאה ץלַא

 .ַאפָאס רעניילק רעד ףיױא טצעזעגקעוַא ךיז טָאה רע .עביל טימ ,ןעמולב טימ

 -עגוצ ךיז טָאה יז .ידעלזעלג ןוא ןייוו ןטיור שַאלּפ ַא טלעטשעגקעװַא טָאה יז

 ,םיא ןבענ טרַאה טצעז

 טָאה סָאװ ,זדלַאה ןטקָאטעג ריא םורַא ןטכָאלפרַאפ טנַאה ןייז טָאה רע

 וצ ןגיבעגוצ םינּפ ריא טָאה יז .דייז ןופ טײקטַאלג ןוא טײקטרַאצ יד טַאהעג

 ןבָאה ןגױא עריא .עקידנעקנַאלב ,עפרַאש ןעוועג ןענעז רענייצ עריא .םענייז

 . .טשרוד טימ ,רעייפ טימ ,רעביפ טימ טנערבעג

 = ,טעשטּפעשעג יז טָאה -- !רָאינעס ,גנַאל ױזַא ןיוש ךיד ןעק ךיא ---

 לָאמ סעדעי טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןגיוא עניימ רעבָא ,רעדמערפ ַא ָאד טסיב וד

 טימ טקוקעגכָאנ ריד בָאה ךיא .ןעזעג ךיד בָאה ךיא ןעוו ,טלַאטשעג ןייד ךָאנ

 רימ טסָאה וד .רעצלָאטש ַאזַא ,רענייש ַאזַא טסיב .טּפַאשקנעב ןוא רעיורט

 וצ ךעלקילג ןענעז םירוחב רעטרעדנוה .לכיימש ןייק ןעקנָאשעג טשינ לָאמנייק
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 ןטימעגסיוא טסָאה וד ןוא ןעלכיימש ךימ ןעז ,ןעגניז ןיימ ירעה ,רימ טימ ןייז

 ,םינּפ ןיימ ,ןגיוא עניימ

 ןײלַא רע סָאװ טרעהעג טשינ טָאה ןוא דיר טעשטּפעשעג סעּפע טָאה רע

 ,סעציײלּפ ענייז םורַא טגיילרַאפ סמערָא עריא טָאה יז .טדער ַאטיווע סָאװ ןוא טדער

 | :ליטש טדערעג טָאה יז

 ,רָאינעס ,ןעמָאנ ןייד טשינ וליפַא סייו ךיא .ןעמוקעג וטסיב טנייה ---

 .רימ ייב טנייה טסיב סָאװ טוג זיא סע .טשינ ךימ טרַא סע רעבָא

 -בלַאה םעניילק םעד ךרוד ןיירַא טייקילב טימ טפירטעג טָאה טכַאנ יד

 -רַאפ ןעוועג זיא ץלַא ,ליטש ןעוועג זיא ץלַא .רעמיצ םעד ןופ רעטצנעפ ןדנור

 רעד ןיא ןשטנעמ ייווצ ןופ גנַאזעג ןיא ,טפַאשביל ןיא ,גנוסעגרַאפ ןיא ןעניּפש

 | ,טכַאנ רעד ןופ טייקפיט

 דרעפ ַא טָאה לַאטש ַא ןיא .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,טליבעג ןבָאה טניה ,טיירקעג טָאה ןָאה ַא ,טעשזריהעג

 םיא ךיז טָאה סע .טרוכישרַאפ םיא טָאה ןייו רעטיור רעקרַאטש רעד

 ,פמעט ןרָאװעג ןענעז ןעקנַאדעג יד ,טייצ יד ןענורעגסיוא זיא סע זַא טכַאדעגסיױא

 ןכעלדנעמוא ןַא ןיא דיירפ יד ןוא דיירפ ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא רעיורט רעד

 טסילפ סָאװ ,רעכעב םענעדלָאג ַא ןיא ןייוו יו טמיושעג ךיז טָאה ץלַא ,רעיורט

 | ןדנַאר יד רעביא

 ןּפיל יד ןוא קידנצייר ךעלרעדנּוװ ,טרַאצ ןוא ךייר ןעוועג זיא בייל ריא

 .טקנירט רע סָאװ ,ןייו רעד יו עקיטפַאז ,עלופ

 יז טָאה -- ?רעניימ רעטבילעג ,ַאטיװע טשינ ךימ וטספור סָאװרַאפ --

 ..דָאלק ,ָאלק ףעמָאנ םענדָאמ ַא טימ ךימ טספור וד -- .טעשטּפעשעג

 -עג עטייו יו ןעמוקעג םיא וצ זיא לוק ריא .טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 יגרעב יד ןיא ןעלדיפ ןופ סָאכע יװ ,ןעגנַאז

 טָאה טכַאנ יד .רעטצנעפ םעניילק םעד רעביא טרעיוהעג טָאה טייקליטש יד

 רעיורט ,טפַאשביל .ףַאשַאב ןופ טייקידתודוס רעד טימ ןוא יולב טימ טפירטעג

 .ןבעל ןוא טיוט

 יא *+
+* 

 ענייא ןעװעג טסיב וד .ןסעגרַאפ טשינ ךיד לעװ ךיא ...ָאלק .,ַאטיװע --
 .ןייג ןיוש זומ ךיא .ןהעש עטסנעש עניימ ןופ

 ןסיורד ןיא ,עז .ןדנּוװשרַאפ טשרע זיא טכַאנ יד !רעטבילעג ןיימ ,ןיוש ---

 .ָאד ביילב ,לּפענ ַא ןיא טליהעג ןענעז גרעב יד .,יולב ןוא יורג זיא

 ..טנוזעג ייז יי
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 ןיא סױרַא זיא רע .םיא וצ טקערטשעג ךיז טָאה רעּפרעק רעמערַאװ ריא

 רע .ץעז-רעמַאה -- חומ ןיא ,ןייוועג ַא --- זדלַאה ןיא .ןסיורד ןעיורג-ךעליולב

 ,לַאגוטרָאּפ ןייק גוצ םעד ןעמונעג טָאה רע .עיצנַאטס-ןַאב רעד וצ ןעגנַאגעג זיא

 יד .ןָאבַאסיל ןופ טרָאּפ םעניא ,ףיש יד ןעמונעגפיוא םיא טָאה סנגרָאמוצפיוא

 ןשיטנַאלטַא םעניא ןרעסַאװ יד ןדיינש ןעמונעג ןוא טרעקנַאעגפיוא טָאה ףיש

 .עקירעמַא -- וצ געוו ןפיוא ןַאעקָא
 ײקרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא רעטעּפש געט ןביז טימ
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 רייט דעטייווצ





 לטיּפַאק רעטנצכַא

 ל עשַאו

 ןבירט ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא קרָאי-וינ ןופ טרָאּפ םעני

 | ,גָאט-גנילירפ

 -טלעװ רעטייוצ רעד ךָאנ דלַאב ןעוועג זיא סע
 ןעגנַאגעגרעטנוא ןענעז רעדנעל ןוא רעקלעפ .,המחלמ

 ,שטייד רעד .טכַאװעגפיוא ןבָאה רעדנעל ןוא רעקלעפ

 רעביא קילגמוא ןוא טוט ,ןברוח טייזרַאפ טָאה סָאװ

 -רַאפ קיליוװוזיב טָאה סָאװ שטייד רעד ,עּפָארײא בלַאה

 -נזיוט ןטינשעגרעטנוא ,סנבעל עשידיי ןענָאילימ טקיליט

 רעטציא זיא -- קלָאפ ןשידִיי ןופ לטירד ַא טכַארבעגמוא ,תוליהק עשידִיי רעט

 -על ַא ןופ טיוה יד ךיז ףיוא ןגױצעגפיורַא ,טנוה רענעגָאלשעג ַא יװ ןגעלעג

 רַאפ דייר עמערַאװ ןגָארטרעטנוא ןוא ןטעלג םיא לָאז ןעמ טרַאװעג ןוא עלעמ
 .וטעגּפָא טָאה רע סָאװ םעד

 ךעלטשער ,ןשטנעמ רעטנזיט ןעמוקעגנָא טלָאמעד ןענעז עקירעמַא ןייק

 זיא סע יו ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,תוחּפשמ עטגייווצרַאפ ענעגָאלשעצ ןופ

 -נעמ ,רעדנעל עלַארטיײנ ןופ ןצענערג ייב ,רעדנעל עלַארטיינ ןיא ןטלַאהַאבסיױא
 ןופ סױרַא םיסינ ךרוד ןענעז ןוא ןרעגַאל ןיא ןבעל ןבילבעג ןענעז סָאװ ןשט

 -החּפשמ טמערַאברעד ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ןשטנעמ ,טיוט ןופ ןרעיוט יד

 -עג ייז ןענעז טציא .סעיצוטיטסניא-ספליה ,טניירפ ,עקירעמַא ןיא רעדילגטימ

 -יא ךַאד ַא ןבָאה וצ ידכ ,דנַאל ןכעלרעדנּוװ םעיינ םעד ןופ ןגערב יד וצ ןעמוק

 ןקילגמוא עיינ ןופ טצישַאב ןוא טצישעג ןייז ןוא ּפָאק ןרעב

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלעה קרַאמ ךיוא

 ןקימַאטש-טלַא ןַא ןופ טַאלב ןסירעגּפָא ןַא וצ ןכילגעג ןעוועג זיא רע

 -ַאבסיוא ןרָאװעג ןוא טניוװ-םערוטש ַא ןופ ןרָאװעג ןגָארטרַאפ זיא סָאװ ,םיוב
 .טניו םענופ ףייפ םעניא ןטלַאה
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 -גייוצרַאפ רעד ןופ ןבילבעג ןײלַא רענייא זיא רע זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 ךרָאי יד ןופ ךשמ ןיא .ןלױוּפ ןיא ווָאנילַאמ טָאטש רעד ןופ רעלעה החּפשמ רעט

 -סיוא ןייוקיצנייא זיא ,טעטש ןוא רעדנעל ןיא טרעגלַאװעג ךיז טָאה רע סָאװ

 רעסיורג ןייז ןופ ןעזסיוא סָאד ןבעוװעג טולב ענייז ןופ ,חומ ןייז ןופ ןענורעג
 ץלַא ךיז גָאט ןדעי טימ ןוא ,ןורכז ןיא ןבילבעג ָאי םיא זיא סע סָאװ .החּפשמ

 ןופ טלַאטשעג סָאד ןעוועג זיא ,ןבעל ןוא בייל ןייז ןיא ןסקַאװעגניײא רעפרַאש
 ,ףלָאװ רעדורב םענעמוקעגמוא שיגַארט ןייז

 ןרַאפ ןהעש עטצעל יד ןיא סנייז ןעזסיוא סָאד ,רעדורב ןופ טלַאטשעג סָאד

 ךייז ןיא ןסירעגנירַא רעמ ץלַא ךיז טָאה גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא טרָאד םוקמוא
 .שינעכעדעג

 רעצ םעד ןליטשנייא ךיז ןיא ןומ טעװ רע זַא ,טסוװעג ךעליירג טָאה רע

 ,רעיורט םעד ךיז ןיא ןעמוטשרַאפ ,ןסעגרַאֿפ ,טיוט סרעדורב ןייז ןופ קיטייוװ ןוא

 ןַא ,תומולח ןופ רעטקידײלעגסױא ןַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע

 קילג עלעציּפ ןדעי ןופ רעטקידיילעגסיוא ןַא ,ןעגנונעפָאה ןופ רעטקידיילעגסיוא

 -וקעג זיא רע .טלעװ רעקידארומ ַא ןיא ןבעל ַא ןופ טקידיילעגסיוא ,דיירפ ןוא

 -רַאּפ לקיטש ןטשטיינקעצ ַא ןוא טפַאשקנעב ןייז טימ ,ןטָאש ןזיילב ןייז טימ ןעמ

 ןטלַאהַאבסױא ,ןטיהעגסיוא ןבָאה רעטָאפ סרעטָאפ ןוא רעטָאפ ןייז סָאװ ,טעמ

 ןוא טצישַאב סָאװ ,עימק ַא יװ ,ןטיהעגפיוא ןרעייז סוחי םעד .תורוד ענעצנַאג

 .,טפַארק רעזעירעטסימ ריא.ןגעוו סיוא רוד ןוא ןייא רוד ןָא טגָאז ןוא טמערישַאב

 עו רע ּוו ,ןגרָאמ םיא טימ ןייז טעװ סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רע

 לסָאי ,טניירפ ןקילָאמַא ןייז ףיוא ןפרַאונָא טשינ ךָאד ךיז ןעק רע .ןוטניהַא ךיז

 .רעדמערפ ַא םיא רע זיא ןעמעלַא ךָאנ .ןרעטש

 יז טָאה רע רעמ סָאװ ,חומ ןיא טרעטנָאלּפעג םיא ךיז ןבָאה תובשחמ יד

 .,םיא ןיא ךיז ןסעגעגנייא ,ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז רעמ ץלַא ךיז ןופ ןבירטעג

 יטנעקעג טשינ טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןגַארפ טימ טרעטַאמעג ,טזָאלעגּפָא טשינ

 ,דיישַאב ןייק ןוא רעפטנע ןייק ןעניפעג

 א *
*ּ 

 'ןופ ןשטנעמ ערעדנַא רעטרעדנוה טימ ןעמַאזוצ ףיִש רעד ןופ ּפָארַא זיא רע

 "רַאפ ןדִיי ןטסנײממַא ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ ,רעדנעל ענעדיישרַאפ

 טָאה ןגיוא סנדעי ןיא .תוחּפשמ ענעמוקעגמוא עסיורג ןופ ךעלטשער ענעבילב

 רעדעי .דנַאל סיורג יינ ַא ןבעל יײנ ַא רַאפ גנונעפָאה ןופ ילג םעד ןעזעג רע

 .םיא ףרַאד סָאװ ,ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא טכוזעג ןגיוא יד טימ טָאה ענעמוקעג יד ןופ

 ַא ןרעה ,טנַאה עכעלטניירפ ַא ןקערטשסיוא ןעמוקנָא םייב לָאז סָאװ ,ןטרַאװּפָא

 ,לכיימש ַא ןעז ,טרָאװ-טסיירט

 "עג ,ןשטנעמ ןופ למיוועג ןצנַאג םעד טימ ןרָאװעג טשימעגסיוא זיא רע
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 -בולש ,ןענייוו טרעהעג ,ןעיירשעג טרעהעג טָאה רע .עקידנטרַאװּפָא ןוא ענעמוק

 עליפ .ןפורסיוא-דירפ ,סרעטכעלעג עקידנעגנילק ךיוא טרעהעג ,ןעשעה ,ןצ

 םעד ףיױוא .ענעמוקעג"יינ יד ןופ ןרעיוא ענייז ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה תונושל

 ,טשיג רענייק םעד ףיוא ,טניירפ -- םעד ףיוא ,החּפשמ עצנַאג ַא טרַאװעג טָאה:

 :רעכערּפש:דױה ַא ןופ ןפורסיוא טרעהעג רעלעה יכדרמ טָאה םיצולּפ

 !רעלעה קרַאמ רעטסימ --

 טסייוו רעוו ?םיא ןעק רע ?ּוװ ןופ ?ןענַאװ ןופ :ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה רע

 עינַאּפש ןיא ךָאנ טָאה רע זַא ,טנָאמרעד לענש רעד ףיוא ךיז טָאה רע ?םיא:

 -ןמ הנ .ףיש רעד טימ סױרַא טרָאפ רע זַא ןרעטש עילימַאפ רעד וצ ןבירשעג

 ,ּפָא ָאד רענעי םיא טרַאו םתסח:

 :טרעהעג רע טָאה רעדיוו

 עיצַאמרָאפניא ןֹופ סיִפָא םוצ ןעמוקוצ ןטעבעג טרעװ רעלעה קרַאמ --

 !טרָאּפ םייב ָאד

 טירט עלענש טימ זיא רע .טּפַאלקעג קיטסַאה םיא ןיא טָאה ץרַאה סָאד

 ,סיפָא םוצ ןעגנַאגעגוצ

 -טנעק ןעזעגסיוא םיא טָאה רע .ןַאמ ןרעטלע ןַא ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה רע

 טימ ןעזעג ךָאד רע טָאה םינּפ סָאד ,ָאי ךיז טכַאד .ךעלטנעק-טשינ ןוא ךעל

 עיולב יד ,טיוה רעטרעקַאעצ ַא טימ םינּפ ַא ןופ ןכירטש עטרַאה יד .קירוצ ןרָא

 רעברַאג םעד לאומש ...ןופ ,ןופ טלַאטשעג עטקַאּפעג-לופ סָאד ,ןגיוא עקיטומטוג

 :עבלעז יד ןענעז ןגיוא יד ,רעבלעזרעד טשינ רעבָא זיא רע .וָאנילַאמ ןופי

 סָאד רעבָא ,טפַאשטניירפ ןוא טייקכעלרע ליפוזַא טימ ןקוק ,עקיטומטוג ,עיולב

 טלַאטשעג ןייא ,רעמינּפ ייוצ טימ שטנעמ ןייא ןייז טשינ ךָאד ןעק סע .םינּפ

 ...ןעזסיוא יילרעייווצ ןיא

 -עגייא ןייז ןיא טּפַאכעג יכדרמ רעבָא ךיז טָאה טנעמָאמ ןכלעז םעד ןיא

 ,טרָאד ?ןלַאפנייא טנעקעג טשינרָאג םיא טָאה סע .טלכיימשעצ ךיז ןוא תועט םענ

 ,סעצנָאװ ,דרָאב עקידובכב ַא טַאהעג רעברַאג רעד לאומש טָאה .,וָאנילַאמ ןיא

 יד ןוא םינּפ עבלעז סָאד ןבילבעג זיא ,טלָאגעגּפָא ץלַא סָאד ךיז רע טָאה ָאד ןוא

 | ,םינּפמ ןופ טיוה רעד ןופ ןשטיינק יד ןיא ןגרָאז עבלעז

 ןעלמַאטש ןעמונעג רעלעה יכדרמ טָאה -- ןרעטש לאומש ,לאומש בר --

 בר ,רָאי ןצפופ יד ןיא טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה ריא ?ריא טכַאמ סָאװ =

 ..רימ טקידלושטנַא ,רעברַאג לאומש

 טסיב .םיוק ךיד ןעקרעד ךיא .יכדרמ ,ןקידלושטנַא טשינ ךיז טספרַאד ---

 ריד ףיוא גונעת ַא ךָאד זיא סע .םיוב ַא ,רוחב ַא ערה'-ןיע ןייק ןסקַאוװעגסיױוא

 -ןיע ןייק ,לדנוז סרעקנעש םעד בייל-בקעי עליכדרמ ,רָאנ עז ,רָאנ עז ,ןקוק וצ
 .עזייר עטוג ַא טַאהעג סעּפע טסָאה ,ריד ערה

 טימ ןפָאלרַאפ ןענעז ןגיוא סנרעטש לאומש םעד יװ טקרעמַאב טָאה יכדרמ
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 ױזַא םינּפ סָאד .רעבלעז רעד טשינ זיא רענייז לכיימש רעד סעּפע .רעיורט ַא

 .רענעגנּוװצעג ַא לכיימש רעד ןוא ןגָאלשרעד יװ
 ךיז ןרימ ,םוק .ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .יכדרמ ,עקירעמַא ןיא טסיב ---

 ףיא ןיוש טרַאװ עניימ עטלַא יד .ןרָאפמײהַא ןוא ןישַאמ רעד ןיא ןצעזניירַא

 ,ןוז סנהוכ םעד בייל-בקעי ,טייקיניילק ַא ,דלודעגמוא ןטסערג םעד טימ זדנוא

 ,רוכב סעצנירּפש

 ןוטעג-ץעז ַא ןיכדרמ טָאה טײקמערַאו רעשילרעטסיוא ןַא ןופ עילַאװכ ַא

 טשינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,זדלַאה ןיא ןקיטש ןעמונעג םיא טָאה סע .ןצרַאה םייב

 ףעמרַאיל ,ןרעדליּפ ,קירוצ ןוא ןיה ָאד ןעייג סָאװ ןשטנעמ יד רַאפ טמעשעג

 טָאה רע .לוק ןפיוא טנייועצ ךיז רע טלָאװ ,עטנַאקַאב טימ ךיז ןשוק ,ןעיירש

 ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא ןעניפעג ןופ ןליפעג יד ,ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ עקַאט ךיז

 ןיא ןוטעג-ץיילפ ַא ןבָאה ןרערט טימ םָארטש ַא .ןעמונעצ ןצנַאגניא םיא ןבָאה

 ,דניק ַא יו טעּפילכעצ ךיז טָאה רע .ןגיוא יד

 א טמענ ןעמ יו ,םערָא םייב ןעמונעגנָא םיא טָאה ןרעטש םעס ,לאומש

 סעילַאװכ ךרוד .טרָאּפ םענופ לָאה ןקיזיר םעד ןופ סױרַא טריפעג םיא ןוא דניק

 ןוא גנַאגסױרַא םייב ךיז טּפוטשעגכרוד ,טריפעגסיורַא םיא רע טָאה ןשטנעמ

 -טסַאל ,סיסקַאט ,ןליבָאמָאטױא טלביושעג ןבָאה סע ּוװ ,ןסיורד ןיא סױרַא

 .ןשטנעמ םתס ןוא ןזָארטַאמ ,ײצילָאּפ-םי ןוא טייל-ייצילָאּפ ,סרעגערט ,סָאטיױא

 טשיװעגּפָא ךיז טייהרעטמעשרַאפ טָאה רע .טקִיֹורַאב ךיז טָאה רעלעה יכדרמ

 :טנַאזעג ליטש ןוא ןרערט יד

 בָאה ןוא ( ןטלַאהניײא ךיז טנעקעג טשינ .,לאומש 'ר ,רימ טקידלושטנַא ---

 .דניק שירַאנ ַא יװ טנייוועצ ךיז

 ןפנָארב לזעלג ַא ,םיליהת םוי ַא .רעטכייל לסיבַא טרעוו סע .ונ ,ונ ---

 ןָאק ןײלַא ךיז רַאפ רעדָא טָאג רַאפ ץרַאה סָאד ןענייווסיוא ךיז לסיבַא ןוא

 ןטַאשרַאפ טשינ םענייק לָאמנייק

 ףיוא יו טירט ַא טכַאמעג ,ןוטעגיּפַאכ ַא יכדרמ עטשרע ךיז טָאה רעטציא

 :טגערפעג קיטסַאה ןוא קירוצ

 חירטמ ךיז ןיילַא ?ףיש רעד ייב ןטרַאװּפָא ךימ ןעמוקעג ןיילַא טנעז ריא --

 ?ןעמונרַאפ ?לסָאי זיא ּוװ ?ןעוועג

 טריפעגוצ ןיכדרמ טָאה רע .טרעפטנעעג דלַאב טשינ טָאה ןרעטש לאומש

 -רילָאק ןופ ייר רעקיזיר ַא ןופ ןטימניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ליבָאמָאטיױא ןַא וצ

 ,ןליבָאמָאטױא עלופ

 .עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ רעמ זיא ,ןוז ןיימ ,לסָאי ...לסָאי --

 םערָא סרעברַאג םעד ןופ טנַאה יד ןעמונעגסױרַא קיטסַאה טָאה יכדרמ

 ,ןיטש ןבילבעג ןוא

 ייןוז רעייא ,רבח ןיימ ,לסָאי ?לאומש בר ,ריא טדער סָאװ ---
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 -אי יד טימ ןטכַאלש יד ןיא .עקירעמַא רַאפ ,המחלמ רעד ןיא ןלַאפעג --
 ,דניק םערָא ןיימ ,ןלַאפעג רע זיא ןַאטַאב ןיא ,רענַאּפ

 םעד ןופ םינּפ עקידנשטיינק סָאד יו ןעזעג רעלעה יכדרמ טָאה רעטציא

 ןענעז ןגיוא יד .גנובעלרעביא רעקידארומ ןוא גנוגערפיוא ןופ טקוצ רעברַאג

 ןָאק רע .םיא ייב ןרעטיצ ןּפיל יד ,טייקטכייפ ַא טימ ןרָאװטג ןפָאלעגרעביא

 ,טרָאװ ןייק ןעגנעיבסיורַא טשינ רעמ

 -עג יכזרמ טָאה -- טלעװ עכעלקילגמוא ןַא ,טייצ עכעלקילגמוא ןַא --

 טינ טעז זעמ ןוא תורושב עטכעלש יװ רעמ טשינ טרעה ןעמ -- טעשטּפעש

 ?לאומש בר ,ןפָארטעג סָאד טָאה ןעוו ,קילגמוא יװ רעמ

 ץרַאה ןיימ זַא ,אלימ ,רעבירַא רָאי ייווצ ןיוש .קירוצ רָאי ייווצ טימ ---

 רעקרַאטש רימ ןענעז ,רעטציא זיב ןטלַאהעגרעביא סָאד ןבָאה עטלַא ןיימ ןוא

 רעד ,היח ענדָאמ ַא ,וצ םעלַא וצ רעבָא ךיז טניוװועג שטנעמ רעד .ןזייא ןופ
 ןיא דיירה וצ יו טוג ױזַא תורצ ,ןקילגמוא ,ןדייל וצ וצ ךיז טניווועג ...שטנעמ

 רע טלָאוװ ,ןכַאז עלַא יד וצ טניווװעגוצ טשינ ךיז טלָאװ שטנעמ רעד ןעוו .קילג

 "רעד טלָאװ רע רעדייא ,תורצ ענעגייא ןופ ןרָאװעג טעטכינרַאפ לָאמ טרעדנוה

 ענדָאמ ַא ןוא היח ענדָאמ ַא ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצפופ יד זיב וליפַא ןעגנַאג

 .ישטנעמ -- סע ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא ןפַאשַאב טָאג טָאה שינעפעשַאב

 ַא ףרעטש לאומש דיי םעד ןופ דייר יד טּפַאכעגפיוא טָאה רעלעה יכדרמ

 ףיא לוע םעד טּפעלשעג ,דרעפ ַא יו טעװערָאהעג גנַאל ןבעל ַא טָאה סָאװ דיי

 יד ףיוא ןעוװעג רהרהמ טשינ לָאמנייק ,ווָאנילַאמ לטעטש-םייה ןייז ןיא ךיז

 ,רע .ןבעל ןרעװש םענדיב ןייז ןיא ךיז טכַארטעגנײרַא טשינ לָאמנייק ,תורצ
 ןדַי ערעדנַא ןענָאילימ ןוא רעקנעש רעד בייל:בקעי עטַאט ןייז יװ טוג ױזַא

 וטזומ טלַאװעג טימ -- טסייה סָאד ,.יח התא ךחרכ לעב זַא ,טסוװעג ןבָאז

 ןעמ ,םעד ףיוא ןגערפנָא טשינ וליפַא רָאט ןעמ .תורצ עלַא ןייטשסיוא ןוא ןבעל

 .טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא טכערעג זיא טָאג לייוו ,ןוט טכַארט ַא טשינ רָאט

 לאומש דיי רעד .ןייז טשטנעבעג ןעמָאנ ןייז לָאז ,וצ טמענ ןוא ןבעגעג טָאה טָאג

 גונעג ,ָאד ךיוא דנַאל םעיינ םעד ןיא ,רעהַא ָאד טרעדנַאװטגסיױא טָאה ןרעטש

 ,םינּפ טשטיינקעצ ןייז ןיא ,טנעה ענייז ןיא ןָא ןעמ טעז סָאד ,טעװערָאהעג
 םיא ןוא המחלמ יד ןעמוקעג זיא ,סנייז קילג עקיצנייא סָאד ,ןוז ַא ןגיוצרעד

 יד ןיא ,ןשינעדליװ יד ןיא רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ץעגרע ןלַאפעג .ןעמונעגוצ

 ןוא ,דָי רעד ,רע טייטש טָא ןוא ,רעזענאּפאי יד טימ ףמַאק ןיא ,ןעלגנָאשזד

 רעד טשינרָאג זיא רע .היחישטנעמ םעד ןגעוו ,לרוג סנשטנעמ םעד ןגעוו טדער
 .ןעוועג סָאװ רעבלעז

 ןוא ןרעטש לסָאי רבח ןיימ וצ ףליה ךָאנ טדנעוװעג ךיז בָאה ךיא ןוא --

 ןעו -- שינרעטיב טימ טגָאזעג יכדרמ טָאה -- טימַאב ןטַאט םעד ,ךייא רָאג

 יד ןיא ןרעטנָאלּפוצסױא ךיז רעווש ױזַא זיא סע !רעניימ טָאג ,סָאד סייוו ךיא

 .ןשינעעשעג עקידארומ עלַא
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 וד סָאװ -- טגָאעג ןרעטש םעס טָאה -- יכדרמ ,ןוטעג טוג טסָאה --

 טנעקעג ךיא טלָאװ יאוולה ,ןוטעג טוג ,ףליה ךָאנ רימ וצ טדנעוװעג ךיז טסָאה
 בָאה ךיא ,טציא יו רעִירפ ַא ךָאנ ןטרָאד .םונהיג םעד ןופ ןעװעטַארסױרַא ךיד

 .טייצ-המחלמ .ןעגנַאגעג טשינ רעלענש זיא סע רעבָא ,טגָאיעגוצ ץלַא

 ןטעבעג ןוא עינַאּפש ןופ טקישעג בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ןטשרע םעד --

 .טגערפעג יכדרמ טָאה -- !םייה רעד ןיא ןעלסָאי ןפָארטעגנָא ךָאנ טָאה ,ףליח

 .רעביא ךיא בָאה ,ריד ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ןטשרע םעד --

 ןפיוא טייצ רָאי ַא רעביא ןעװעג טַאהעג ןיוש זיא רע .ןעלסָאי וצ טקישעג

 ןטרָאד ןופ ןּפעלשסױרַא ךיד לָאז ךיא זַא ,ןבירשעג-קירוצ רימ טָאה רע ,טנָארפ

 !עקירעמַא ןיא טסיב .ָאד וטסיב טָא ןוא ,ןטסלענשמַא יװ ןוא

 -ציא ןיא ןענעז דייר זַא טליפעג ןבָאה עדייב .טדערעג טשינ רעמ ןבָאה ייז

 סנרעטש םעס ןיא טצעזעגניירַא ךיז ןבָאה ייז .קירעביא ןצנַאג ןיא טנעמָאמ ןקיט

 ןסַאג יד רעביא ךיז טזָאלעג ןוא לדער םייב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה םעס .ָאטױא
 ,םייה ןייז וצ קרָאי-וינ ןופ

 זה סנרעטש םעס וצ ןרָאפרַאפ ןענעז ייז

 ןסַאג עטסקיצפופ טרעדנוה יד ןופ םענייא ןיא טניוװעג טָאה ןרעטש םעס

 יַאּפש ,רענעילַאטיא ,ןדַי :עטשימעג ַא ןעוועג ָאד זיא טנגעג יד .ייוודָארב ןיא

 ,םיבשות עטלַא ןוא עטרעדנַאוװעגניײא-יינ ,עשיזיוצנַארפ ,ןדַיי עשטייד ,רעינ

 ןופ רעברַאג רעד לאומש טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו

 עקירעמַא ןיא ָאד רע טעוװ ײרעברַאג ןייז טימ זַא ,ןעזעגנייא ווָאנילַאמ לטעטש

 ,סרעדעל ןטעברַאסיוא ןֹופ ןפוא ןייז ָאד ףרַאד ןעמ טשינ .ןייגרעד טשינ טייוו

 ךיז ןטייקכעלגעמ יד טָאה רע טשינ ןוא וצרעד ץַאלּפ ַא ןעניפעג טעװ רע טשינ

 | ' ,םעד וצ ןעמענ ֹוצ

 ַא טימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ךָאנ זיא רעכלעוו ,רענייז רעדורב רעד

 -צלעּפ ןופ רחוס סלַא טעברַאעגפױרַא טַאהעג ןיוש ךיז ןוא םיא רַאפ רָאי ףלעווצ

 ,רענעלּפ סרעברַאג סלאומש ןופ טכַאלעגסיױא ָאד ךיז טָאה ,גרַאװכיױר ןוא גרַאוװ

 ןלעפ ןוא רעדעל טנעה יד טימ ןטעברַאסיוא ןגעוו

 -רעמַא רעד טָאה -- !ָאנילַאמ זןיא סע !לאומש ,ריד וטסניימ סָאװ --
 ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז טסעװ -- רעטכעלעג עסיורג סָאד טכַאלעג רעדורב רענַאק

 ןקיגיר ,ןבָאש טסעוו ןוא ןילקורב ןיא רעדָא ,סקנָארב יד ןיא ץעגרע ףיוה ַא

 ;עשַאק ףיוא רעסַאװ ןעמוקַאבסױרַא טסעוװ ןוא סַאג יד ןעקניטשרַאפ ןוא ןלעפ

 "יא יד טימ רעדעל ןטעברַאסיוא וטסייג עקירעמַא ןיא .טשינ ךיוא וליפא סָאד

 !ןכַאל וצ חוכ ןייק בָאה ךיא ,דלַאװעג ,יוא ,טנעה ענעג

 .טיר רעטכיײל ַא טימ ןסָאגעגנָא ןרָאװעג זיא םינּפ רעקיטומטוג סלאומש

 ןדער טלָאװעג טשינ טָאה רע .גנוצ רעד טימ ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה רע .טייק
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 לקיטש ַא זיא רעכלעוו ,רעדורב ןרעטלע םעד ןעיירשוצרעביא טשינ ידכ .,ךיוה

 טָאה רע .ןעמַאזצ החּפשמ רעד טימ ווָאנילַאמ ןופ טכַארבעגרעהַא םיא ןוא דיגנ
 :ןסַאלעג טדערעג רעבירעד רע טָאה ,רעדורב ןרַאפ ץרא-ךרד טַאהעג

 יו םעד ןופ ןכַאל טשינ ףרַאד ןעמ ,סָאװ ןופ ָאטשינ זיא ןכַאל ,וטסעז --
 טייקיבייא ןַא ,תורוד רעקילדנעצ .וָאנילַאמ ןיא רעדעל סיוא טעברַא ןעמ ױזַא

 ןלױּפ ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןלעפ ןופ סרעדעל סיוא ןטעברַא ןדִיי יו ,ןיוש

 םענייק טָאה סע ןוא טכַאלעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,סוָאנילַאמ יד ןיא ןיימ ךיא

 -עגסיוא ןעוועג ןענעז תורוחס יד ןוא ךודיש ןייק וצ טדַאשעג ,הלילח ,טשינ

 .הנידמ סעסובמולָאק ןיא ָאד סרעדעל ערעגרע ןייק טשינ יאוולה ,עטוג ,טנכייצ |

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,טכַארטעג ױזַא ךיוא בָאה ךיא --

 ןכַאל ךיוא וטסעװ דנַאל ןיא טייצ לקיטש ַא ןייז ָאד רָאנ טסעוװ ,לאומש ,וד ןוא

 -רַאג ןייד ןיא ןלעפ ענייד ןיא סעגרַאפ .ױזַא ןיוש זיא סע .טנייה ךַאל ךיא יוװ
 ןלעװ ,םינינע רעדעל ןיא טנַאקַאב טסיב וד .תילכת ַא ןגעוו טכַארט ןוא יירעב

 ןוא טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז טסעוװ ןוא ןענישַאמ עכעלטע ןלעטשקעװַא רימ

 ,טנַאקירבַאפ-רעדעל ַא ןרעוו

 -שַאמ -- .טגערפעג רעטריוורַאפ ַא לאומש טָאה -- ?טנעה עניימ ןוא --

 טעוו סָאד .ןטעברַא ןענישַאמ יד יװ ,ןקוקוצ ןוא ןייטש לעװ ךיא ןוא ?רָאג ןענ
 טניזעגזיוה ןיימ טימ טּפעלשעג ךיז ךיא בָאה םעד ךָאנ ?רעניימ תילכת רעד ןייז
 | ?רעדנעל ןוא םימי רעביא ליימ רעטנזיוט

 -סיוא לסיבַא ןיוש ךיז טסגעמ .ןענישַאמ יד ןענידַאב ןלעװ טנעה ענייד ---

 טסעװ ןוא טנַאקירבַאפ ַא ןרעװ טסעװ .עינַאװערָאה רערעוש רעד ןופ ןעור

 .סענזיב ענייפ א ןבָאה

 טָאה רענעי יו ןוטעג ,רעדורב םעד טגלָאפעג טָאה רעברַאג רעד לאומש

 ןטעברַאסױא ךיז טלעטשעגקעװַא ןוא ןענישַאמ ךיז טפַאשעגנייא ,ןסייהעג םיא

 .רעגייטש רענַאקירעמַא ןפיוא סרעדעל

 טָאה רעדורב רעד לפיוו .טוג קירעביא טשינ קעװַא םיא זיא ביײהנָא ןיא

 ןעמ יוװ ןעוועג טשינ סע זיא ןפלעהוצ ןוא עציילּפ ַא ןלעטשרעטנוא טלָאזעג טשינ

 ןיא ןגָאזטוג טימ ,טלעג טימ ןפלָאהעג טָאה רעדורב רעד .ןעזעגסיורָאפ טָאה
 ףןרעטש לאומש .טוג ןעוועג טשינ רעבָא ןיא סע .טַאט ןוא טָאר טימ ,קנעב

 -רַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ,"ןריטס םעס, ןסייהעג טציא ןיוש טָאה רעכלעוו
 ןײלַא ךיז ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא רעטקיטייוװעצ ַא ,דעטגרָאז

 ןלעו ןענישַאמ יד זַא ,טגָאזעג טָאה רעדורב רעד יו ןעוועג טשינ זיא סע

 "רַאפ ענייז ןעורסיוא ןענעק טעװ ,רעברַאג רעד לאומש ,רע ןוא ץלַא ןָאט ןיוש

 טנעה ענייז טכיורבעג רעדיוװ טָאה רע .סעציילּפ עדימ ענייז ,טנעה עטעװעטרַאה
 זױלב טעברַאעג ווָאנילַאמ ןיא טָאה רע ביוא ,טעברַא רערעווש וצ .אקווד ןוא

 3 ,בירעמ וצ תירחש ןופ ,גנַאגרעטנוא-ןוז זיב ןעניגַאב ןופ ,גָאט ַא העש ףלפווצ

 "עג תעל-תעמ ןופ ןהעש עקירעביא יד ןוא העש ןצפופ טעברַאעג ָאד רע טָאה
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 ,הלילח ,לָאז רע ,רעטלעג עטגרָאבעג יד ןרילרַאפ טשינ ,הלילח ,לָאז רע טגרָאז

 ,טיורב ןָא ןביילב טשינ דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא

 טָאה רע ,ןײרַא ּפַאש םעניא ךיז וצ ןעמענוצ טלָאװעג טשינ רע טָאה ןעלסָאי

 ,ןריוטס םעס ,רע טָאה ױזַא ,ןטָארעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ,ןרידוטש טזָאלעג םיא

 ,טלָאװעג

 טימ ,ּפַאש ןייז טימ ןריטס םעס טעשטומעג ךיז טָאה טייצ ראי עכעלטע

 ןוא גנַאלש ענעגָאלשעג ַא יװ ןטייז עלַא ןופ ךיז ןפרָאװעג ,לקירבַאפ-רעדעל ןייז

 הסנרּפ רָאנ ,ןרָאװעג טשינ רע זיא דיגנ ןייק .ןגָאלשרעד סעּפע ֹוצ ךיז טרָאפ
 ןטנעילק לסיבַא טפַאשעגנייא ךיז טָאה רע .זיוה ןיא ןעמוקניײרַא ןביוהעגנָא טָאה

 טנַאקַאב ןרָאװעג זיא רע .ןעגנוטעברַאסױא רעדעל ענייז ןעמונעגּפָא ןבָאה סָאװ

 סע ןוא טלעג עמוס ענייש ַא טגרָאבעגסיױא םיא ןבָאה קנעב יד ,םירחוס ןשיווצ
 ,ףױרַא-גרַאב ןייג ןביוהעגנָא טָאה

 -ינוא םעניא ןײרַא ,ןעגנונעכייצסיוא טימ לוקס-ייה טקידנעעג טָאה לסָאי
 ,ןיצידעמ ןרידוטש טעטיסרעוו

 ,טביילגעג טשינ ןרעיוא ןוא ןגיוא ענעגייא ענייז סָאד טָאה ןריוטס םעס

 -עג ןוא טגָאיעג ווָאנילַאמ ןיא זיא רעכלעוו ,לגנִיי ןייז ,ןוז ןייז טסייה סָאװ

 םיא טָאה ןעמ ,םירבח ענעגייא ענייז ןופ ,ךעלגנַיי-רדח יד ןֹופ ןרָאװעג טגָאלּפ

 -רעביא ןוא טייקטמולחרַאפ ןייז רַאפ ,ןגייווש ןייז רַאפ טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג

 םישובלמ ענייז ןופ ךיז ןליפ סע ןוא רעברַאג ַא ןופ ןוז ַא זיא רע לייוו ,טּפױה

 -קָאד ַא ןייז טעװ לסָאי ןייז -- תויח ןופ ןלעפ עניירמוא ןופ תוחיר עטכעלש

 טעוו ,עקנַארק ןלייה טעװ ,קרָאי-וינ טָאטש רעד ןיא רעטקָאד רעתמא ןַא !רעט

 טּפַאלקעגנָא ןייז טעוו לדליש קידנצנַאלג ןשעמ ַא ןוא סיפָא םענעגייא ןַא ןבָאה
 ,קילג ַאזַא ןעװעג זיא סָאד .סיפָא ןייז וצ גנַאגנייא םייב רעיומ רעד רעביא

 טנעקעג טשינ סעּפע ךיז טָאה װָאנילַאמ ןופ רעברַאג םעד ןלאומש זַא ,םולח ַאזַא

 .ךַאז אזַא ןביולג

 ןענעז סע ,,םיליהת םוי ןייק גָאט ןדעי טגָאזעג רעמ טשינ ןיוש טָאה רע

 וליפַא ,םיליהת טרָאוװ ַא ןגָאז וצ ןסעגרַאפ טָאה רע יװ םישדח ןוא ןכָאװ ךרוד

 "ּפָא םענירג םעד ןופ תילט םענעלָאװ ןטבלעגרַאפ ןייז ןּפעלשסױרַא ןסעגרַאפ

 ןשיווצ ,טעזָאלק ַא ןיא טרָאד ץעגרע ןגעלעג זיא סָאװ ,קַאז-תילט םענעכָארקעג

 ,םייה רעטלַא רעד ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,גרַאװטלַא ערעדנַא ןוא םישובלמ

 רעסיורג רעד רַאפ טָאג ןעקנַאד וצ גָאט ןדעי ןסעגרַאפ טשינ רעבָא טָאה רע
 ןייז ןופ דיירפ יד ,ץרַאה םערָא ןייז ןיא ןרעטַאלפנײרַא לָאמַא טעוו סַאװ ,דיירפ

 .רעטקָאד ַא ןרעװו טעװ רעכלעוו ,ןוז ןקיצנייא

 ןוא ךיז ןקָארשעג ,ןריטס םעס ,גָאט םעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע

 סָאד ,ערה-ןיע יד ידכ ,גנַאל רעייז ןרעיוד לָאז סע טלָאװעג ,םיא ףיוא טרַאװעג
 םיא לָאז ןיוש ,ןיוש זַא ,טרַאגעג ןוא ןכיירגרעד טשינ סע לָאז גיוא עטכעלש

 .לּפַאטש ןטסכעה םעד טכיירגרעד טָאה רע זַא ,הרושב עטוג יד ןגָאזנָא ןוז רעד
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 םעד ןייגפיױרַא ךיוא טעװ ,ןרעטש לאומש ,רע ןוא רעטקָאד ַא ןרָאװעג זיא רע

 טָאה ןעמ סָאװ ,קילג םעד רַאפ ןּפיל יד ףיוא ביול ןוא ץלָאטש טימ ,רעטייל

 ,טלייטעגוצ םיא

 ןבעגעגרעביא ,ךילרע ,קיסיילפ ןעוועג זיא רע .טנרעלעג טוג ךיז טָאה לסָאי

 ןייז ןיא טילבעצ ךיז רע טָאה וצרעד .ןבעל ןוא ביל טימ ןרידוטש םעד ךיז

 -גנעל ַא ןוא ןגיוא עכעליולב טימ ,ךיוה ,ןייש ןעוועג זיא רע .ןעזסיוא ןשיזיפ

 ןַא ןופ טלייצרעד טָאה סָאװ ,םינּפ ןרעביא לכיימש םענייפ ַא טימ ,םינּפ ןכעל

 ,טייקפייר רעכעלנעמ ןוא ץנעגילעטניא

 ןוא ןייא טרעדנוה ןצניינ רָאי םענופ שדוח רעטצעל רעד ןעוועג זיא סע

 .קיצרעפ

 "יורג רעד רַאפ טָאג טקנַאדעג גָאט ןדעי ןבָאה בייוו ןייז ןוא ןריוטס םעס

 ךיז טביולרעד טשינ ,ןוז ןפיוא ןקוק וצ ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןבָאה ייז .הנתמ רעס

 ביל טימ לופ ןעוועג ןענעז ערעייז רעצרעה יד .טרַאװנגעק ןייז ןיא ןעיירפ וצ

 ,דיירפ רעכעלרעניא ןוא גנוטרַאװרעד טימ לופ ןגיוא יד ,גנושטנעב ןוא

 .רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע

 עסיורג ןעמוקַאב טָאה ןריוטס םעס .הסנרּפ ,טײקטַאז ןעוועג זיא זיוה ןיא

 ,סעיצקַאזנַארט ,קנעב ,סענזיב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע .ןעגנולעטשַאב

 ןיא ןירַאטערקעס ענעגייא ןַא ,ןשטנעמ עכעלטע ןטלַאהעג טָאה רע .טרָאּפסקע

 ןענעז סע .געוו ןטסקיטַאלג םעד ףיוא יװ ,ךיילג ױזַא ןעגנַאגעג זיא ץלַא ,סיִפָא

 סָאװ ,קילג םעד רַאפ ןקָארשרעד טסנרע ךיז טָאה ןריוטס םעס ןעוו ,געט ןעוועג

 -יניילק ַא .טנַאה רעלופ ַא טימ טָאה רע סָאװ ,טײקטַאז רעד רַאפ ,םיא טיג טָאג

 -וקסיוא רעכעלגעט רעד ןגעוו ,הסנרּפ ןגעוו ןגרָאז טשינ ףרַאד ןעמ ,סעּפע טייק

 סע .זיוה סָאד טניײשַאב ןוז רעד .עפש ַא טימ זיוה ןיא ןירַא טמוק סע .שינעמ

 "רוחב ןייז םינּפ ןופ ּפָארַא טגניז סע .,ןעזסיוא ןגנוי ןכעלנעמ ןייז טימ לופ זיא

 ,לקניוװ סעדעי טגנילקרַאפ לוק ןייז ,ץייר רעש

 ןייז ייב טרַאּפשעגנָא טָאה סָאװ ,לזמ םעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע

 ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב יוו טגיילעצ ךיז ןוא לעווש

 ,גירק ןיא ןיירַא זיא עקירעמַא

 -ַאמ יד .רעדעל ףיוא ןעגנולעטשַאב עסיורג ןעמוקַאב טָאה ןריוטס םעס

 יד ןעמוקוצכָאנ סױרַא סעקשיק יד טגָאיעג טָאה ןעמ ,טעברַאעג ןבָאה ןעניש

 יּפָא םיוק ,טנװָא ןיא טעּפש גָאט ןדעי ןעמוקעג םייהַא זיא םעס .ןעגנולעטשַאב

 רע .ײרַא ּפַאש ןיא ןעגנַאגעג רעטייו ןוא טכַאנ יד ןפָאלשעגרעביא ,ןסעגעג

 סָאװ טגנַאלרַאפ טָאה המחלמ יד .תמא ןַא ףיוא ןרעוו ךייר ייב ןטלַאהעג טָאה

 טָאה רע .ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב טָאה ןריוטס םעס .ןבעג רעמ סָאװ ,ןריצודָארּפ רעמ

 טגיילעג םיא ףיוא ךיז ןבָאה ןרָאי יד .טלַאה רע יוװ ןסעגרַאפ ןוא טלעג טנידרַאפ

 ןייק םיא ןיא טגָאיעגנָא טשינ ,טנוזעג ןייז טעּפעשטעג ליפוצ טשינ ,ךעלעמַאּפ

 ףעק רע סָאװ ,סעלַא ןופ ןסינעג םיא טזָאלעג ,קנערק
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 טָאה רע .טעפעשטעג טשינ ןעלסָאי ןעמ טָאה גירק ןופ רָאי ןטשרע םעדי
 טיירגעג .סנעמַאזקע יד ןטלַאהעגסיױא .סנעמַאזקע וצ ךיז טיירגעגוצ ,טרידוטש
 -ַאלפעג םיא רעביא ןבָאה רעטומ ןוא רעטָאפ .לָאטיּפש ַא ןיא ןייגוצניירַא ךיז
 -ני רעטנזיױט רעקילדנעצ ,רעטנזיוט .טרעטיצעגפיוא ךרָאש ןדעי ייב ןוא סרעש
 ףיוא קעװַא ,רענאּפַאי יד טימ ףמַאק ןיא ןטנָארפ יד ףיוא קעװַא ןענעז טיילעג
 ,שטייד ןטימ ףמַאק ןיא עּפָארײא ןופ ןטנָארפ יד

 -נוה ןצניינ רָאי ןופ בייהנָא ןיא סָאד זיא ןעוועג .גָאט .ַא לָאמנייא זיב ,זיב
 טּפַאכעגמורַא ןעוװעג ןיא טעמכ טלעוװ עצנַאג יד ןעוו ,קיצרעפ ןוא יירד טרעד
 .רעייפ-המחלמ ןשילעה םעד ןופ

 .ײמרַא רעד ןיא ןפורעג ןרעטש לסָאי ךיוא טָאה ןעמ

 עטצעל יד ןיא טיובעגפיוא ךיז טָאה ןריוטס םעס סָאװ ,לטלעוו עצנַאג סָאד
 .ןוטעג-לקַאװ ַא לָאמנייא טימ ךיז טָאה ,רָאי ןעצ:

 .ײמרַא רעד ןיא קעװַא ןזיא לסָאי

 ַא ןעמוקעגנָא זיא ךָאװ עדעי טעמכ .ווירב םיא ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סע
 - ,ווירב יד ןיא טוג ןעגנַאגעג זיא ץלַא .,ווירבי

 -ץטעשעג ןופ ןסעינ עטכעלש טכַארבעג גָאט ןדעי ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןוא
 ,קיפיסַאּפ ןופ טייז םענעי ףיוא ּפָא ךיז ןליּפש סָאװ ןשינ

 טלַאה רע יװ טנַאמרעד ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמנייא ךיז טָאה ןריוטס םעס
 ,תוליפת ,רעטרעוו עטייו טצילבעגפיוא ןבָאה חומ ןיא .טלעװ רעד ןיא סעּפע
 רעבלעז רעד ,רודיס ַא ןעמוקַאבסױרַא ץעגרע ןופ טָאה רע .טָאג וצ ןטעבעג
 ,םישמוח .:םירפס ןטסַאק ַא טימ םענייאניא טָאה רע סָאװ ,ןעוועג סע זיא רודיס
 סיורג רַאפ ןוא דעהַא ָאד ווָאנילַאמ ןיפ טכַארבעגרעבירַא ןתוינשמ ,םירוזחמ
 ןעמענוצסױױרַא טייצ ןייק טַאהעג טשינ סעּפע לָאמנײק רע טָאה טייקנעמונרַאפ

 ,רעטעלב עכעליולב עלעג יד ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןטסָאק ןופ םירפס יד

 סָאװ ,םיליהת םיקוסּפ יד ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ןגרָאמירפ םענעי ןיא

 טָאה רע ןעוו ,סנגרָאמידפ יד ןיא טגָאזעג ןגעוו-טייהניווװעג ןופ לָאמעלַא טָאה רע

 ןעיולב ןרעטנוא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא רע ,ףיוה ןיא ןלעפ עיור יד טעברַאעג

 ןוא ייז ןבָאשעג ,ןבירעג ,ןלעפ עניירמוא יד טּפעלשעג ,ףיוה ןיא ךיז ייב למיה

 ,ךלמה דוד ןופ ןעגנַאזעג יד ןעגנוועגרעטנוא ןגעוו-טייהניוװעג ןופ ױזַא ךיז

 טקעװעגפיוא .םיא וצ ןעמוקעגקירוצ ןרָאי ליפױזַא ךָאנ סע זיא רעטציא

 .טימעג ןייז טרעדורעגפיוא ,טלּפַאצעגפױא טָאה סעּפע ,ןורכז ןיא סעּפע טרָאד

 .טָאג וצ טעבעג סייח ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא רע

 זיא רע רעדייא גָאט ןדעי ןטעבעג גָאט ןדעי ןיוש רע טָאה ױזַא ןוא

 ןוא שיורעג םעד וצ ,רעטעברַא יד וצ ,ןענישַאמ יד וצ קירבַאפ ןייז ןיא קעװַא

 יד ןעמרישַאב ןוא ןצישַאב ,ןטיה םיא לָאז רע טָאג ןטעבעג רע טָאה ,למוט

 רָאנ לָאז רע ּוװ ןוז םעד ןצישַאב ,טױרטעגנָא םיא טָאה רע סָאװ ,הנתמ עטסערג

 טוג ױזַא ,עגר עקיצנייא ןייק ףיוא גיוא ןופ םיא ןזָאלּפָארַא טשינ ,ןייז טשינ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 יז וו ,ןשטנעמ עגנוי יד ןופ סנבעל רעטנזיוט ,רעטנזיוט יד טצישַאב רע יוװ

 למירעװ עטסדנימ סָאד טצישַאב רע יװ טוג ױזַא ,ןעניפעג טשינ רָאנ ךיז ןלָאז

 שינעפעשַאב עטסנעלק סָאד טצישַאב רע יו ,דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא
 ,םימי יד ןופ ןרעסַאװ עטנזיורבעצ יד ןיא

 ןעמוקעגמייהַא גָאט םעד ,םעס ,רע זיא דָארג .טכַאנרַאפ א ןיא לָאמנייא
 סָאד .קיטעמוא ןוא ליטש ןעוועג זיא זיוה ןיא ,סיפָא ןופ ךעלנייוועג יו רעִירפ

 סע סָאװ ,םעד ןופ טצכערקעגרעטנוא ןוא ערעשטעוו טיירגעגוצ טָאה סנייז בייוו

 .ןעלסָאי ןופ ווירב ןייק ןעמוקעגנָא טשינ טנייה זיא

 ,ריט רעד ייב גנולק א טרעהעג ךיז טָאה סע

 ךיא טרַאװרעד טשינ םענייק ןבָאה ייז .טקוקעגנָא ךיז ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ
 | ,טכַאנרַאפ ןבירט םעד

 .עמַארגעלעט ַא ןבעגעגרעביא ייז ןעמ טָאה ריט רעד ןיא

 .טנַאה ןיא ריּפַאּפ עכעלבלעג סָאד ןעמענ וצ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה עדייב

 עכלעוו ,ןריוטס םעס ןופ רעגניפ יד ןשיווצ טזָאלעגרעביא סע טָאה חילש רעד
 ,טרעטיצעגרעטנוא ןבָאה

 .קעװַא ליטש זיא חילש רעד .טכַאמרַאפ ךיז טָאה ריט יד

 .יעמַארגעלעט יד טנפעעג ןבָאה רעגניפ עקידרעטיצ סמעס
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 קלָאפרַאּפ ןטרעטלעעג םעד ןופ גנוניוװ רעד ןיא ןסעזעג זיא רעלעה יכדרמ

 ךיז טָאה סָאװ ,ןריוטס םעס ןופ דײר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .ןרעטש

 םייב זיא סָאװ ,ןוז ןייז ןופ רעצ םעד טנייוועגסיוא ,ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא

 ,קיביײא ףיוא ןטינשעגרעטנוא ןרָאװעג גנַאגפיוא ןייז ןופ לעווש

 טקידלושַאב טשינ טָאה רע .םענייק וצ תונעט ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע

 .קיצנייא ןוא ןייא ןעועג טשינ זיא רע .קילגמוא ןקידארומ ןייז ןיא םענייק
 ,ּפעלק עבלעז יד ןגָארקעג ןבָאה טלעװ רעד רעביא סעמַאמ ןוא סעטַאט רעטנזיוט

 טָאה רענייק .טּפַאלקעגנָא גָאט ןדעי קילגמוא סָאד טָאה רעזייה ליפ רעייז ןיא

 | .טלעטשעגנגעק טשינ םעד ןגעק ךיז

 ענעדישרַאפ טכַארבעגוצ טָאה בייו סמעס .שיט םייב ןסעזעג ןענעז ייז

 ,קירעגנוה ןייז רעכיז ףרַאד רע ,ןסע לָאז רע טסַאג םעד טרעטנומעג ,םילכאמ
 ךיז ייב יו זיא רע לייו ,ןעמעש טשינ ךיז רע לָאז ,געוו ןטייוו ַאזַא ןופ טמוק

 ךיז טָאה רע .עליכדרמ ןקידוװעמעש םעד ,טֹוג םיא טקנעדעג יז .םייח רעד ןיא

 | .ןסעטימ ןסייהעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טמעשעג ךיוא ווָאנילַאמ ןיא

 טלייצרעדסױא טלָאװ רע יװ ,ליטש ךעלעמַאּפ טדערעג טָאה ןריוטס םעס |

 -עגייא ןייז טרזחעגרעביא טלָאװ רע יװ ,ןיילַא ךיז רַאפ ןבעל ןייז ןופ לטיּפַאק ַא
 ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ ,ןיוש לָאמ ןטלפיוו םוצ טסייו רעװ ,קיטייו םענ
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 ןוא קנַארש ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ,לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 .ןיכדרמ ןזיועג ןוא עיפַארגָאטָאפ עסיורג ַא ןעמונעגסױרַא

 !םיא טסנעקרעד !לסָאי ןיימ ,רע זיא סָאד --

 זיא סע .ןשטנעמ ןגנוי ַא ןופ טכיזעג ןייש ַא ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה יכדרמ

 יד רעבָא ,רבחירדח ןייז עיפַארגָאטַאפ רעד ןיא ןענעקרעד וצ רעווש ןעוועג

 .עטמולחרַאפ עבלעז יד ןעוועג ןענעז ןגיוא

 טָאה םינּפ טשטיינקעצ ןייז .טנַאה ןיא ןטלַאהעג עיפַארגָאטָאפ יד טָאה םעס

 טָאה רע .רעמיצ ןופ טנעוװ יד ועבירַא רעכיז ,טייקטייוו רעד ןיא סעּפע טקוקעג

 :טדערעג רעטייוו

 .לסָאי רבח ןייד ןופ ןבילבעג רימ זיא סָאװ ץלַא זיא סָאד --

 יָאפ ַא ךָאנ ןעמונעגסױרַא ןוא קנַארש רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רעדיוװ זיא רע

 :טגָאזעג טָאה רע .עיפַארגָאט

 קיטש ַא טנעקעג ךיז ןבָאה ייז ,לעשַאר זיא סָאד .דליב ַא ךָאנ זיא טָא --

 ,הלכ-ןתח ןרעוו ייב ןטלַאהעג ןבָאה .לדיימ שידִיי ךעלרעדנּוװ א .טייצ

 -נכַאל ,לדיימ רעגנוי ַא ןופ טכיזעג קידנצייר ןייש ַא ןעזעג טָאה יכדרמ

 ,ליומ קידוװענח ןיילק ַא ,ןגיוא עכעלגנעל עקיד

 ,המשנ ערעייט ַא ,טייקנייש ַא ,לדיימ שידִיי רענַאקירעמַא ןַא ,לעשַאר ---

 לעכַאפ םעניילק םעד ףיוא טגיילעגקירוצ סעיפַארגָאטַאפ עדייב טָאה רע

 .קנַארש ןיא טרָאד

 "צג טשינ בָאה ךיא .ןעניוװעגוצ םעלַא וצ ךיז זומ שטנעמ רעד ,ָאי ---

 טקיסעלכַאנרַאפ בָאה ךיא .ּפַאלק םעד ןגָארטרעבירַא ןענעק לעוװ ךיא זַא ,טביילג

 בָאה ךיא .רעדנַאנַאטימ ץלַא טפיוקרַאפ ,קירבַאפ יד טפיוקרַאפ ,סענזיב עניימ

 ,רעטצניפ ןרָאװעג רימ רַאפ זיא ץלַא .ןבעל םוצ קשח םוש ןייק רעמ טַאהעג טשינ

 ,ירשעג ןוא רעדימרַאה רעד ,טלעג ךָאנ געיעג רעצנַאג רעד .שירַאנ ,קיטשינ

 סע -- רענעגייא ןַא ,ןוז סבייל-בקעי ךָאד טסיב וד ,תמא םעד ןגָאז ריד רימָאל

 ןטעב ןוא ןענייוו סָאד ,םיליהת רעד זדלַאה ןיא ןכָארקעג טשינ רעמ רימ זיא

 טסייוו טגָאזעג-סנייטש'מ סָאװ לייוו ,ןדער טשינ ױזַא ךָאד רָאט ןעמ .,.טָאג וצ

 יד ןייטשרַאפ וצ ןעוועטנורגרעד ךיז רע ןעק יצ ?שטנעמ רעקידניז רעד סָאד

 ןתנ 'ה טגָאזעג .העירק ןסירעג ךיא טלָאװ ווָאנילַאמ ןיא .םעלַא םעד ןופ תודוס

 לװעטנוב ָאד .ןייז ךָאד סע זומ ױזַא לייוו ,ןעמונעג ביל רַאפ ץלַא ןוא ,חקל 'הו

 דיי רעד ,שטנעמ רעד ,עקירעמַא ןיא ךָאד ןיב ךיא .לרוג ןיימ ןגעק ךיז ךיא

 ןטכַארט וצ ױזַא טייז ןיימ ןופ שירַאנ זיא סע ...רעקרַאטש לסיב ַא ךיז טליפ

 םעד ןופ סיוא טשינ ךיז סילש ךיא זַא ,יכדרמ ,ןסיוו טסלָאז וד ךיוא ליוו ךיא

 רענעגָאלשעג ַא ךיוא ןיב ךיא .ןדִיי זדנוא ןפָארטעג טָאה סע סָאװ .,ןברוח ןסורג

 רעכיילג ליפ רימ טלָאװ רשפא .ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא סָאװ סָאד יַא .עלַא יו

 סָאװ ןיוש בעל ךיא זַא .ןבעל טשינ ביילב ךיא ןוא טרָאד ןיב ךיא ןעוו ןעוועג

 !סע זיא
| 
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -ילַאמ ןיא ןפורעג ריא טָאה ןעמ יװ ,עקרעברַאג יד לדיירפ ,סנייז בייוו סָאד

 ַעלַא עריא ,עליטש ןעוועג ןענעז טירט עריא .שיט ןופ טמױרעגּפָארַא טָאה ,ווָאנ

 טלָאװ ןשטנעמ ַא ןופ ןטָאש ַא יװ ןעזעגסיוא רעכיג טָאה סע .עליטש ןעגנוגעוַאב
 טָאה ןוא ןַאמ ריא ןופ דיר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז .ןגױװַאב ָאד ךיז
 ,טלייצרעד טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןעוועג םיכסמ קידנגייוושליטש

 -גײרַא טָאה רעטצנעפ יד ךרוד .ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעד

 ןופ רעדורעג םעד טימ םענייאניא טכיל-טכַאנרַאפ עכעליולב ַא טרעמעדעג

 יי | | .סַאג רעד
 ַא ןופ ןסירעגפיוא ךיז טלָאװ רע יװ ,ןוטעגיּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז טָאה םעס

 : ףָאלש ןפיט ןרעווש

 בָאה ךיא .יכדרמ ,ןייז לחומ רימ טסעװ ,ןצרַאה ןופ ךיז טדערעגּפָארַא ---
 ןייז ןעועג טסיב וד ,סייו ךיא .טזומעג בָאה ךיא .טנעקעג טשינ שרעדנַא

 .ןעגנוקידײלַאב ןוא ּפעלק ןופ טצישַאב םיא טסָאה ,ווָאנילַאמ ןיא רבח רעטסעב
 ,ליפעג :דלוש ַא סעּפע ןגָארטעג ךיז ןיא ןוא ריד ןופ טדערעג לָאמעלַא טָאה רע

 -טג טָאה רע .המחלמ רעד רַאפ ךָאנ וליפַא ןיימ ךיא .טשינ ריד טפלעה רע סָאװ

 וד זַא ןוא ןבורג -ןליוק ןיא טסטעברַא ,עיגלעב ןייק קעװַא טסיב וד זַא ,טסּוװ
 טנעװ ,ךָאד טסעז וד .שזדעלָאק ןקיטרָאד ןיא ןטָארטעגנירא םעדכָאנ טסיב
 ןכָארבעגנָא טָאה רע זַא ,ןפלָאװ ןופ ץלַא טסּוװעג ךיוא טָאה ןעמ .ןרעיוא ןבָאה
 ןיא ןעוועג קידלוש זיא סָאװ ,קילקעיּפ רעקנעש םעד ,קינריזח םעד רענייב יד
 לסָאי ,טלעו רעד ןופ ןײגקעװַא ןקיטייצירפ סנטַאט ןייד ןיא ןוא ןקילגמוא עלַא
 ,טלייצרעדסיױא ריא טָאה רע ,ריד ןגעוו ןלעשַאר טימ טדערעג קידנעטש טָאה
 ןקַאבעגנייא םיא ייב טסיב וד זַא ןוא ,טסיב וד ןַאמרעגנוי רענייפ אראפ סָאװ
 ייב ןעניווװ ָאד טסנעק .עקירעמַא ןיא רעטציא טסיב וד ,יכדרמ ,ונ .ןצרַאה ןיא
 ..םייה רענעגייא ןייד ןיא יו טוג ױזַא זדנוא

 :טגָאזעג ןוא ןוטעג-לּפַאצ ןטכייל ַא ךיז טָאה יכדרמ

 ךיא לעװ געט עכעלטע רשפא .טשינ סָאד ןיינ ,לאומש בר ןיינ ,ןיינ ---
 ןיוש טָאה ריא .ןגײלנָא םענייק ףיוא טשינ ךיז ליוו ךיא רעבָא ,ךייא ייב ןעניווװ
 ,דניק ןגייא ןייז רַאפ טשינ סָאד טוט עטַאט ַא ,ליפ רעייז .ןוטעג גונעג רימ רַאפ
 טשינ ןײלַא טסייו ריא .ןלָאצּפָא סָאד ךייא לעװ ךיא ױזַא יו טשינ סייוו ךיא
 ןיא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךָאנ וצרעד ,רימ רַאפ ןוטעג טָאה ריא סעכלעזַא סָאװ
 ןענופעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,עגַאל ַאזַא

 טייטש טלעװ עצנַאג יד ,ןגרָאז וצ סָאװ טשינ טסָאה .ןייש ,גנוי טסיב וד ---
 ..טלעוו עיינ ַא ןייז טעו רשפא .טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד .ןפָא ריד רַאפ

 ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .שיט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעלעה יכרמ
 רע טָאה ,גנוניוו סנרעטש םעס ןיא זיא רע סָאװ ,טייצ העש עכעלטע יד ןיא זַא
 "עג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןרָאי-המחלמ עכעלטע יד ןיא יװ ליפיוזַא טבעלעגרעביא
 רע .ןדער וצ סָאװ רעטציא טַאהעג טשינ טָאה רע .תורצ ןוא ןייּפ ןיא טרעגלַאװ
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 -עוװ ייב ןשטנעמ ענעכָארבעצ ייווצ יד ןטסיירט וצ ױזַא יו טסוװעג טשינ טָאה

 ,דנּוװ ענעפָא ןַא יו ,שירפ ןוא ןפָא טגיל קילגמוא סָאד ןעמ-

 וצ קעװַא טסיב וד ןעו ,ירפ רעד ןיא טנייה ןעוועג ָאד זיא לעשַאר ---

 ןיא טעװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז ---בייו סמעס טדערעג ליטש טָאה-- ףיש רעד

 .ןעמוקעגנָא ןיוש זיא ,רבח סלסָאי ,טסַאג רעד ביוא ,ןסיוו ליוװ יז ,ןפורּפָא טנוװָא

 -רַאפ רעד ןיא טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגיצ זיא יכדרמ

 -יוא ,ןשטנעמ ,ןעמָארק :םיא רָאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סַאג קיטש ַא .טכיל-טכַאנ

 ְךֹוא רַאװריװיןסַאג םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע ;ןסובָאטױא ,ןליבָאמָאט

 :טעשטּפעשעגסױרַא
 ..קרָאי-וינ ןיא ךיא ןיב טָא ---
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 לטיּפַאק רעטנצניינ

 טלעװ רעיינ ַא ןיא

 .ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןָאפעלעט רע

 ןעמונעג ,ןָאפעלעט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןרעטש םעס

 ןריטס םעס ,וָאלעה, :טדערעגניײרַא ןוא לביירט סָאד

 ! "טדער
 :ןטכיולעגפיוא םינּפ ןייז טָאה דלַאב

 ?סע טסיב וד -- ןפורעגסיוא רע טָאה --- !לעשַאר --

 זיא רע .ןעמוקעג זיא רע ,ָאי ףפורעג טסָאה וד סָאװ טוג

 וד ,טגרָאזרַאפ רעבָא ,טכעלש טשינ סיוא טעז ,טנוזעג

 ,ךַא ,תורצ ליפױזַא טכַאמעגטימ ,םונהיג ןופ סױרַא זיא רע .ךָאד טסייטשרַאפ

 -ַאנ עדייב ןדער רימ ,ךיד קַיורַאב ,לעשַאר ,ונ ,ונ !טבעלעג טלָאװ לסָאי ןעוו

 ,יזיב ץלַא ?רעטָאפ ןייד טכַאמ סַאװ ,טיַארלָא זיא עמַאמ יד ,ָאי ,ןטייקשיר

 ןעמ ,ורּפָא לקיטש ַא ןעניגרַאפ ךיז טגעמעג ךיוא טלָאװ רע .סרעש .,סקָאטס

 ךיד ןבָאה רימ ?זדנוא וצ ןּפַאכנײרַא ךיז טסעוװ ןעוו .רעגנוי טשינ ךָאד טרעוו

 רַאפ ןזייו ךיז וטסגעמ ןגעווטסעדנופ .םישדח עצנַאג זיוה ןיא ןעזעג טשינ ןיוש |

 יכדרמ ןענעקַאב טסגעמ וד ?ןעמוקנײירַא טסעװ ןעוו טשינ טסייוו וד .זדנוא
 םיא לעװ ךיא ָאי ,שינַאקירעמַא רעמ ,רעלעה קרַאמ ךיז טפור רע ,ָאי ,רעלעה

 !ןרעטלע ענייד ןסורג עטסעב עניימ ביג ,ןסירג

 .טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל ענייז .לביײרט-ןָאפעלעט סָאד טגײלעגקעװַא טָאה רע

 | .ןרערט ןגיוא סמעס ןיא ןעזעג רעדיוו טָאה רעלעה קרַאמ

 .עילימַאפ רעשידִיי רענייפ ַא ןופ -- טגָאזעג םעס טָאה --- לדיימ ליווו ַא --

 .דניק שידַיי טוג ןטלעז ַא ןוא עקירעמַא זיא ןריובעג

 טָאה רע .דייר ענייז טימ סעּפע טליצ םעס יװ ,טליפעג טָאה רעלעה קרַאמ

 טניז .טפול רעד ןיא ָאד ךיז טגָארט לעשַאר ןעמָאנ רעד .ייברעד ןיימ ַא סעּפע
 ןײרַא זה םעניא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,גָאטימכָאנ םעד

205 



 יקסוװָאנשזולד השמ

 -עג םעס טָאה -- ?קרָאי-וינ ןקוקַאב לסיבַא ןייגסױרַא רשפא טסליוװ ---

 ןלעוו רימ ןוא רַאק ןיימ ןיא ןצעזניירַא ךיז רימ ןלעוו טסליװ וד ביוא -- טגערפ:

 ןּפַאכנײרַא טנייה ךָאנ ןענעק רימ .ייוודָארב רעביא ריצַאּפש לקיטש ַא ןכַאמ

 ךיז ָאטשינ .ןגרָאמ ףיוא ןגײלּפָא סע וטסליו רשפא רעדָא .טייצ העש עכעלטעי

 ,ןײרַא דנַאל םעיינ םעד ןיא ןעמוקעגנָא טשרע טסיב וד .ןלייא וצ סָאװ

 -טנעעג קרַאמ טָאה -- ןּפַאכנײרַא סעּפע ךָאנ טנייה ןענעק רימ ,טוג --

 ,טנװָא טנייה ףיוא בוטש רעד ןופ קעװַא עקַאט ליוו םעס זַא ,קידנליפ ,טרעפ

 רעביא טײרּפשעצ טגיל סָאװ ןוא ָאד םיא טסערפ סָאװ ,רעיורט םעד ןופ קעװַא

 םעלַא רעביא טרעיול ןוז םענעמוקעגמוא ןייז ןופ ןטָאש רעד ןוא עלעקניוו ןדעי

 ךיא .טייצ ןייק ןרילרַאפ טשינ עקַאט רימָאל -- טייקרעווש רענעיילב ַא טימ

 .טייצ -- לכאמ רעייט רעייז ַא סע זיא עקירעמַא ןיא זַא ,סייוו

 ןָאט ןרעטייה ַא טימ טגָאזעג םעס טָאה -- טיירג ןיב ךיא ---

 יד טזָאלרַאפ ןרעג טשינ טָאה יז .ןייגטימ טלָאװעג טשינ טָאה בייוו סמעס

 יו רָאנ ,בייוו סמעס יװ טשינ ןעזעגסיוא .טרעטלעעג ןיוש ןעוועג זיא יז .בוטש

 טָאה ןוא עקירעמַא ןיא רָאי קיצנַאװצ דלַאב ןעוועג ןיוש זיא יז .עמַאמ א ענייז

 ריא טימ טבעלעג ךָאנ טָאה יז .םייה רעיינ רעד ןופ ןעמונעגנָא טשינרָאג ךָאנ

 ןטרָאד ןופ םיגהנמ ןוא רעגייטש ןצנַאג םעד טימ ווָאנילַאמ טָאטשמיײה רעטלַאי

 סַאג רעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג קינייו ןוא זיוה ןופ סױרַא קינייוו זיא יז

 רַאפ ןעוועג ןענעז עלַא .ןדִיי ,רענעילַאטיא ,רעינַאּפש ,עריא םינכש יד טימ ןוא

 -רעוו ענלצנייא ץוח ַא ,ךַאר,ּפש יד ןעמונַאב טשינ טָאה יז ,עדמערפ ץנַאג ריא

 סָאװ ,ןעמונַאב טשינ טָאה יז ,למוט ןוא שיור םעד ןעמונַאב טשינ טָאה יז .רעט

 ?ייז ןכוז סָאװ ?ייז ןשער סָאװ ,ױזַא ךיז ןגָאי ייז סָאװ ,ָאד ןליוו ןשטנעמ יד

 ךיז עדמערפ ןענעז ,ּפָאק ןרעביא למיה ןייק טשינ ,טָאג ןייק טשינ ןבָאה יז

 ,טלעוו רעדמערפ ַא ןיא ןבעל ןוא ןײלַא

 עטושּפ עכעלרע יד טָאה ,דניק קיצנייא ריא ,ןוז ריא טימ קילגמוא סָאד

 ,םייח ריא ןופ סױרַא טלַאװעג טשינ רעמ טָאה יז .ןכָארבעצ ןצנַאגניא יורפ

 -עג ךיז ןבָאה סע עכלעוו םורַא ךעלעקניוו ריפ יד ןופ סױרַא טלָאװעג טשינ

 ,טרעקיוהעגנייא ןרָאװעג זיא יז .ןוז םענעברָאטשרַאפ ריא ןופ סנטָאש יד טעילוט
 -עג ךיז טָאה ןגיוא יד ןיא ןוא רעדימ ,רעיורג ןרָאװעג ,לענש ךיז טרעטלעעג

 ,ןשינעטסולג עלַא טימ ,םורַא טלעװ רעקיטשינ רעצנַאג רעד וצ ןליוו רעד ןשָאלי

 ,טייקזייב ןוא החיצר ,ןשינעגָאי

 םעניא טצעזעגנײרַא ךיז ןבָאה ייז .סַאג ןיא סױרַא ןענעז קרַאמ ןוא םעס

 טנַאה ןיא לדער סָאד ןעמונעג טָאה םעס .זיוה ןרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ָאטױא

 :טגָאזעג ןוא ןיײרַא

 ."וינ ןעק ךיא זַא ,וטסניימ ,ריד ןגָאז תמא םעד ?רימ ןרָאפ ןיהּוװ ,ונ --

 -זיב יד ןופ קירוצ ןרָאפ ןופ ,סענזיב יד וצ ןרָאפ ןופ ןסַאג יד ןעק ךיא ?קרָאי
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טעמכ זיא סָאד ןוא סעגָאגַאניס עכעלטע ןעק ךיא ,רעזייה יד ןועק ךיא .סענ

 .דנַאטשמיא טשינ ךיא ןיב קרָאי-וינ עכעליירפ סָאד ריד ןזייוו רעבָא .ץלַא

 ,טגָאזעג קראמ טָאה -- ךייא ךיז טסולג סע ּוװ ,טליוו ריא ןיהווװ טרָאפ ---

 ,רעטכיל ,ןסַאג ,רעזייה ךָאנ ?ןעז ןיוש רימ ןלעוװ סָאװ ,טכערעג טסיב --

 רעגולק רעזדנוא סָאװ ריפסיוא םעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .סָאניק ,ןטפעשעג

 רעטנוא ךַאז םוש ןייק .ןטײקשירַאנ רעטיול זיא ץלַא :טגָאזעג טָאה ךלמה המלש

 ןיא וליפַא ןעז ןיוש ןעמ ןעק סָאװ ,ןעוועג ןיוש זיא ץלַא .יינ טשינ זיא ןוז רעד

 | ? קרָאיז-וינ

 ןעמ ןעק ךָאד רעבָא ,טוג רעייז ךייא ייטשרַאפ ךיא ,לאומש בר ,ונ ,ונ --

 ןרָאװעג טגָאזעג זיא לבה לכה רעד .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא ױזַא ץלַא טשינ

 ןיא ץלַא זַא ,תמא עקַאט זיא סע .ןדנעטשמוא ערעדנַא ייב ,ןטייצ ערעדנַא ןיא

 ןדעי ןופ ,טלעוו יד ןכַאמרעביא טשינ ןענעק רימ רעבָא ,ןעוועג ןיוש ןוא שירַאנ

 ןעמ טָאה טגָאזעג סנייטש'מ סָאװ .רעיורט רעטסיװ ַא סױרַא טדער זדנוא ןופ-

 ןיא ,המחלמ ןיא ןעלסָאי ןריולרַאפ טָאה ויא ??ןפָאה ןעמ ןעק סָאװ ףיוא ?ןיוש

 ערעדנַא ןענַאילימ ןוא ךיא .םיאנוש עטסגרע ערעזדנוא ןופ המחלמ רערעטיב ַא

 יד רעבָא ,טלעוו עקידתוירזכא ןַא ,עטנעָאנ ערעייז עלַא ןריולרַאפ ןבָאה ןדִיי

 ןבייהנָא רעדיוו ,ןסעגרַאפ טעוװ ןעמ .םעד בילוצ ןייטש ןביילב טשינ טעװ טלעוו

 ןופ טלַאהניא רעד ןזיא סָאד .תורצ ,תומחלמ ןייז ןלעװ רעדיוו ןוא יינספיוא

 -סיוא טשינ ןוא ןכַאמרעביא טשינ סע ןעק םכח םוש ןייק .טלעוו רעד ןופ ןבעל

 ,ןשטייט

 ַא ןעװעג זיא סע .ייוודָארב רעביא ןרָאפעג ןענעז ייז .ןגיושעג טָאה םעס

 ,עליטש ןוא עקישיור ןעוועג ןענעז ןטינשנייא-קָאלב ןופ ןסַאג יד .טנוװָא רעבירט

 ,סעמַאלקער טימ ןעירשעג ,ןפורעג ןבָאה ייװדָארב ןטייז עדייב ןופ רעטכיל יד

 ,ףיול ןקידנעלדניווש ןיא קידנצנַאט

 ,טפילברַאפ ןעוועג זיא רע ,ליבָאמָאטױא םעד ןופ טקוקעגסױרַא טָאה קרַאמ
 טליּפשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טעּפמיא ןוא םענרַאפ ןקידלַאװעג םעד ןופ טפַאגעג

 רעבָא ,עּפָארײא ןיא טעטש עסיורג ןיא טבעלעג ןיוש טָאה רע .ןגיוא ענייז רַאפ

 יװ ,זיורב ןשימַאניד םעד טימ טּפַאכרַאפ ױזַא טשינ םיא טָאה טָאטש םוש ןייק

 -טנַא םיא רַאפ ךיז טָאה סָאװ טלעוו יד .יײװדָארב ןופ גנעל רעד רעביא רעטציא

 רעקיזיר רעד ןיא יינ ,םענרַאפ ןיא יינ ןצנַאגניא ןעוועג זיא רעטציא טקעלּפ
 ,קרָאי-וינ ןעוועג זיא סע .גנוטַאטשסיוא

 טָאה םעס ,קרָאי-וינ רעביא ןרָאפעגמורַא ייז ןענעז דנַאנַאכָאנ העש עכעלטע
 -קנעב עקידארומ ַא סעּפע ןוא טקירדרעד ,טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא קרַאמ ,ןגיוושעג

 .טקינײּפעג םיא טָאה טפַאש

 סע -- טגָאזעג קרַאמ טָאה -- םייה ַא ןענופעג בָאה ךיא זַא ,ביילג ךיא --

 -רַאפ א עלעטש ַא ןעניפעג ךיא ףרַאדַאב רעטציא .,קרָאי-וינ רימ טלעפעג
 .עידוטש ןיימ ןקידנע
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 יקסווָאנשזולד השמ

 -געמ עלַא ןדעי טיג עקירעמַא -- רעווש ןעמוקנָא טשינ ריד טעװ סָאד --

 ןליוו ןוא רעיודסיוא ,טומ ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ ,ןטייקכעל

 .ךעלסיב-וצ סע בָאה ךיא זַא ,ףָאה ךיא --

 -עג וטסָאה ױזַא .רעינישזניא-רעקימעכ רַאפ ,ךיז טכַאד ,טסרידוטש וד --

 .ןעלסָאי וצ ןבירש

 טעטיסרעווינוא רעד ףיוא טרידוטש רָאי יירד ,רעינישזניא-רעקימעכ --

 ,לסירב ןיא

 ףימ ייב ןעניווו טסנעק .ןענרעל וצ רעווש ןעמוקנָא טשינ ריד טעװ סע --

 ןיא ןטערטניירַא ןוא שילגנע ןענרעל ךיז ןוא .םייה ןייד יו זיא סע .זיוה ןיא

 ,שזדעלאק

 סָאװ טימ טשינ תמאב סייו ךיא ,לאומש בר רעייז ךייא קנַאד ךיא --

 ןוטעג רימ רַאפ טָאה ריא .טייקסטוג ליפ ױזַא ךייא ייב טנידרַאפ ךיז בָאה ךיא

 .דניק רעייא רַאפ יו ליפוזַא טקנוּפ

 "עג טשינ טלעװ יד טלָאװ ,ןוט ןענעק טשינ סָאד ןיוש לָאז ןעמ ןעוו ---

 ,םויק ןייק טָאה

 א געװ םעד ןעמונעג טָאה םעס .טנוװָא ןיא ךעלטעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,םייה

** + 
* 

 םעס החּפשמ רעניילק רעד ייב טניוװעג לייורעד טָאה רעלעה קרַאמ

 -ַאק ןיא ןעמוקוצנײרַא ךיז טיירגעג ןוא שילגנע טנרעלעג ךיז טָאה רע .ןרעטש

 ,רעמיצ ןיא ךיז ייב ןסָאלשעגנייא ןסעזעג זיא רע .רָאי ןטצעל םעד רַאפ שזדעל
 .טָאטש יד ןעז ןוא ןרעטפולוצכרוד ךיז לסיבַא לָאמליײט טּפַאכעגסױרַא רָאנ ךיז

 -גנע יד .טכוזעג טשינ רע טָאה טניירפ ןייק ,טַאהעג טשינ רע טָאה עטנַאקַאב
 צנעטלעז ַא טַאהעג טָאה רע .ןיירַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג טוג םיא זיא ךַארּפש עשיל

 ןוא שיזיוצנַארפ טנעקעג טָאה רע .ךַארּפש עדמערפ ַא ןּפַאכוצפיוא טייקִיעּפ

 -ָאלק וצ טפַאשקנעב יד .רעטכייל ןעגנַאגעג ןיֹוש םיא זיא שילגנע טימ .שינַאּפש

 לָאמליײט םיא ןוא טנוזעג ןייז ןבָארגעגרעטנוא ןוא ןסערפעגפיוא םיא טָאה ןעניד

 .עיטַאּפַא ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןפרָאװעגניײרַא

 קלָאפרַאּפ םעד ייב ןייז סָאד רערעווש ןוא רערעוװש ןרָאװעג םיא זיא סע

 .ןרעטש

 ןיא קרַאמ רעבָא טָאה ,דניק ןגייא ןַא יו טלדנַאהַאב םיא ןבָאה ייֵז םגה
 רעלעה קרַאמ ןיא ןבָאה ייז .ןוז םענעברָאטשרַאפ רעייז וצ עביל ַא ןעזעג םעד

 ןייא ןופ .ןוז םענעמוקעגמוא קיטייצירפ רעייז ןופ טלַאטשעג סָאד ןעמונעגנָא
 -עגנירַא קלָאפרָאּפ םעד ןופ ץעגרע ךיז טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טייז

 טעמכ זיא סָאװ ,רוחב ןטנוזעג םעד וצ האנק ןופ ליפעג רעקניניד ַא טעבנָאג
 ,זיוה ןיא טרָא ןייז ָאד טערטרַאפ רע ןוא ןעלסָאי טימ רעטלע ןייא ןיא
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 ןטילעג קרַאטש םעד ןופ טָאה רעלעה קרַאמ

 ,דניירפ ַא יו טשינ טכַארטַאב םיא ןכָאה זיוה ןיא ןשטנעמ ערעטלע ייווצ יד

 רעייז ןעוועג טלָאװ רע יוװ רָאנ ,ןוז םענעמוקעגמוא רעייז ןופ רבח ַא יו טשינ

 ןופ ןעמוקעגקירוצ טלָאװ רעטױט רעד יו רעדָא ,ןוז רעקידעבעל רעייז ,ןוז

 ,רעלעה קרַאמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןבעל יינ ַא ןעמונעגנָא ןוא טלעוו רענעי

 ןסקַאװעצ ךיז ןעק ךַאז ַאזַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעייז ןעוועג ךיוא זיא סע

 טָאה גנונעפָאה יד עכלעוו ייב ,ןשטנעמ עטנלע ענעגָאלשרעד ייווצ ןופ חומ ַא ןיא

 רעד ןיא רעקיטכיל ַא לַארטש ַא ךיז טזייװַאב לָאמַא טימ ןוא ,ןשָאלעגסיױוא ךיז

 ןיא טמוק רע .ןוז םעד וצ ךעלנע ןצנַאגניא זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג
 ןוז רעד סָאװ עבלעז סָאד ץלַא טעמכ טוט ןוא זיוה םעניא טניוװ ,ןירַא זיוה

 .ןוטעג טָאה

 טלָאװ ןרעטש לסָאי סָאװ רעטלע ןבלעז םעד ןיא ןעוועג זיא רעלעה קרַאמ

 עבלעז יד טעמכ טגָאמרַאפ ,ךייה רעבלעז רעד ןיא ןעוועג ןענעז ייז .ןעוועג טנייה

 ןענרעל ןוא ןסיוו ךָאנ טשרוד םעד ןוא טייקטמולחרַאפ עבלעז יד ,ץנעגילעטניא

 בייוו ןייז ןוא ןרעטש םעס סָאװ ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג רעבירעד זיא סע .ךיז

 ןרעדנַא ןַא ןיא ןוז רעייז ןבעגעגקירוצ ייז טָאה רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ןבָאה

 ,טלַאטשעג

 טנעקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,םעד ןופ טרירעג רעייז ןעוועג זיא קרַאמ

 ַא לָאמַא זַא ,טסוװעג טָאה רע .ןןשטנעמ עטנלע ייווצ יד ןופ רעצ םעד ןעזוצ

 ַא ךָאנ ןביילב ייז יב טעװ טלָאמעד ןוא זה םעד ןופ קעװַא רע טעװ גָאט
 עטצעל יד ןיא טבעלעגנייא ןיוש ךיז ןבָאה ייז ביוא .טייקטסוּפ ערעכעלקערש

 -טכַאלש יד ףיוא ןעמוקעגמוא זיא לסָאי ןוז רעקיצנייא רעייז זַא ,רָאי ייווצ

 רע טָאה ,ערעדנַא רעטנזיוט רעטרעדנוה טימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא רַאפ רעדלעפ
 קיטייו םענעפָאלשעגנײא םעד ייז ןיא טקעוװעגפיוא ןעמוקנָא ןייז טימ רעטציא

 רַאפ ליּפש עכעלרעפעג ַא זיא סָאד זַא ,טסּוװעג ךעליירג טָאה רע .רעיורט ןוא

 ָאד טָאה רע סָאװ גנולדנַאהַאב יד .ןייג טשינ רעטייוו ױזַא ןעק סע .ןרעטלע יד

 -ביל יד ,לקניוו ןדעי ןופ טרעטַאלפעג טָאה סָאװ ,םיא רַאפ גרָאז יד ,ןעמוקַאב

 טָאה רע .טרעטעמשעצ ןצנַאגניא ןקרַאמ טָאה ,טייקנבעגעגרעביא יד ןוא טפַאש

 טָאה סָאװ ,רענייא יו טליפעג ךיז טָאה רע .ןעמענפיוא סָאד טנעקעג טשינ רעמ
 ץלַא םיא ןביג) ןוא םיא ןביילג ייז ,םוטקיליה רעייז ןיא טעבנגעגנײרַא ךיז

 קעװַא רע טעװ לָאמנייא טימ ןוא טייקנייפ ןייז ןופ טדנעלברַאפ ןענעז ,קעװַא

 ,רעיורט -- ןוא גנושיױטנַא ,טײקטרַאנעגּפָא יו ןביילב רעמ טשינרָאג טעװ סע ןוא
 -יצ ןיא ךיז ייב ןסָאלשעגנייא ןעוועג זיא רע ןעוו ,גָאט ַא לָאמ ןייא

 םיא ןוא םעס ןעמוקעגניירַא זיא ,ךַארּפש יד ךיו ןענרעל ןיא טפיטרַאפ ,רעמ

 ןַאמלעקניו לעשַאר .גָאטימ וצ לעשַאר טמוק טנוװֶא טנייה זַא ,ןסיוו טזָאלעג

 לָאמ ליפ ןיוש רע טָאה עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ טייצ עצנַאג יד

 טָאה ןעזעג רעבָא ,ןלעשַאר ןופ ןעמָאנ םעד סנרעטש יד ןופ זיוה ןיא טרעהעג
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 -נַאקַאבמוא ןַא ןופ ןעמָאנ םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ טָאה רע .טשינ ךָאנ יז רע

 -ציא .ןענידָאלק וצ טּפַאשקנעכ ןיא ןעוועג זיא ןָאזרעּפ עצנַאג ןייז .לדיימ רעט

 טָאה ,זיוה ןיא ןייז טנייה טעװ לעשַאר זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה םעס ןעוו ,רעט

 טָאה חומ ןייז ןופ ןשינעפיט רעד ןיא ץעגרע .טרעדורעגפיוא לסיב ַא םיא סע

 רעכיז יז טדַאל םעס ,לדיימ סנרעטש לסָאי --- לעשַאר :טציּפשעגנָא סעּפע ךיז

 ןגרָאמ-טנייה ךיז טיירג רע ןעוו ,רעטציא דָארג ןוא ןיימ ןסיוועג ַא טימ ןייא

 .שזדעלַאק ןיא ןעמונעגנָא ןיוש םיא טָאה ןעמ .גנוניווװ רעד ןופ ןעִיצוצסױרַא

 .לעשַאו טמוק טנייה דָארג

 ןעמעס טָאה רע .טרעטכינעגסיוא לענש ךיז רע טָאה סעגר עטשרע יד ךָאנ

 :טרעפטנעעג

 ?רימ סע ריא טגָאז סָאװרַאפ ?רימ טימ ןוט וצ סע טָאה סָאװ --

 עדייב ךיז טלָאז ריא זַא ,בייו ןיימ ןוא ךיא ,טסייה סָאד ,ןליוו רימ ---

 "רצ ןייד טימ ,ןרידוטש ןייד טימ ןעמונרַאפ רדסכ טסיב ,קרַאמ ,וד .ןענעקַאב

 צעכעלטע ןיוש טסיב, ןשטנעמ ןייק טשינ טסעז וד ,שזדעלַאק ןיא ךיז ןטיירג

 יד טשינ טסעז ,זיוה ןופ סױרַא טשינ טכער ךָאנ טסיב ןוא קרָאי-וינ ןיא םישדח

 ױזַא ןייז וצ טשינ גױט סע ,הנ ,ונ .ןטנַאקַאב ןייק ,דניירפ ןייק טשינ ,טָאטש

 ,טשינ גיוט סע ,קיסיילפ

 ךיז ױזַא טשינ עקַאט גוט סע ,טכערעג זיא םעס זַא ,ןעזעגנייא טָאה קרַאמ

 סע ןעק סָאװ .טלעוו עסיורג ַא טריטסיזקע סע זַא ,ןסעגרַאפ ןוא ןסילשוצנייא

 ןוא ןעמעס ןָאט בילוצ טעװ רע .ןלעשַאר טימ ןענעקַאב ךיז טעוװ רע ?ןייז ןיוש

 ,טייקיניילק ַאזַא ןגָאזּפָא ייז לָאז רע סטוג ליפוצ םיא רַאפ ןעוט ייז .בייוו ןייז

 *א לא
 א

 "יא .זיוה ןיא ןּפמָאל עלַא ןדנוצעגנָא בייו סנרעטש םעס טָאה טכַאנרַאפ

 ךוטשיט ןרעביא טגיילעגסיוא ,ךוטשיט ןסייוו ַא טײרּפשרַאפ יז טָאה שיט ןרעב

 יד טלעטשעגקעװַא טָאה םעס .רעלעט ןוא טילכ ענעײלעצרָאּפ ןוא ענרעבליז

 -רעייפ ַא ןעמוקַאב טָאה בוטש ןיא ץלַא ןוא טכיל ןדנוצעגנָא ,רעטכייל ענרעבליז

 א ןופ גָאזנָא ןַא טימ טרעטַאלפעגנײרַא טלָאװ בוט-םוי ַא יװ ױזַא ,ןעזסיוא ןכעל

 ,הרושב רעטוג

 טָאה סָאװ ,ןטרעפ ןפיוא גנוטרַאװרעד ןיא ןעוועג ןענעז ןשטנעמ יירד עלַא

 רעד ןרָאװעג טיירגעג זיא סע עכלעװ רַאפ ןוא ןעמוקנָא טונימ עדעי טלָאזעג

 | ,בוט-םוי רעצנַאג

 .ריט רעד ייב גנולק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע
= 

 .טנפעעג ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא םעס

 .ןעמוקעגנײרַא זיא ןַאמלעקניװ לעשַאד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 'ךיז ןופ ןעמונעגּפָארַא ןרעטש קלָאפרָאּפ םעד טימ טשוקעצ ךיז טָאה יז

 ןײרַא בוטש ןופ טימ רעד ןיא טירט עכעלטע טכַאמעג ןוא לטנַאמ םעד

 'ריא טָאה -- רעלעה רעטסימ ,רערעזדנוא טסַאג רעד ןייז ףרַאד סָאד --

 -פיוא ןקרַאמ ןיא טָאה סָאװ ,טייקשירפ ַאזַא סעּפע טימ ןוטעג-גנולק ַא עמיטש

 'םעד וצ ןטלַאהעגנָא טייצ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ ,טייקיטליגכיילג ןייז טקעוװעג

 ! קרַאמ וָאלעה -- ןעמוקרָאפ ףרַאד סע סָאװ

 ןקרַאמ וצ טנַאה ריא טקערטשעגסיוא טָאה יז

 'טנַאה ריא טקירדעג ןוא ןפורעגסיוא קרַאמ טָאה -- !לעשַאר וָאלעה --

 'ןפורנָא טשינ וליפַא.לָאז'מ ןעוו ,ךייא ןגעו טרעהעג ליפיוזַא ןיוש בָאה ךיא --

 .ךייא טָאה ןעמ ליפיוו רָאנ .טנעקרעד ןעוועג ןיוש ךייא ךיא טלָאװ ,ןעמָאנ רעייא

 .רענעש ןוא רעקידנצייר ץלַא ךָאנ ריא טנעז ,ןלעטשרָאפ טלָאזעג טשינ

 יו ,רענייצ עקידנעקנַאלב ןעייר ייווצ טקעלּפטנַא ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 .טייקטױר עטכיײל ַא ןוטעג:ליּפש ַא טָאה םינּפ ריא ףיוא .לרעּפ עטניילעגסיוא

 ךוטעג-ילג ַא ןבָאה עמערַאװ ןוא עגולק ,עלופ ,עניורב ,עכעליירפ -- ןגיוא עריא

 :טנַאקַאב ױזַא ןעזעגסיוא ןקרַאמ טָאה סָאװ ,קילב ַאזַא סעּפע ןוא רעיורט טימ

 .טנַאקַאבמוא ןוא

 .רעטסימ ,טנכייצעגסיוא ןכַאמ ריא טנעק ןטנעמילפמָאק זַא ,עז ךיא ,ונ --

 :טשיג ךָאנ רעטציא זיב ךייא בָאה ךיא סָאװ ,ןקידלושטנַא רימ טצוװ ריא .רעלעה

 ,טייצ קיטש ַא עקירעמַא ןיא ןיוש טנעז ריא ןוא .טנעקַאב

 לָאמנײיק זיא סע רעבָא -- ןוטעגיגָאז ַא קרָאמ טָאה -- ןטַאנָאמ ריפ ---

 ?תמא טשינ ,טּפַאשטנַאקַאב רעמענעגנָא ןַא רַאפ טעּפש וצ טשינ

 ךױא בָאה ךיא .טעּפשיצ טשינ לָאמנייק זיא סע ,טכערעג טנעז ריא --

 עגיינ יד זַא ,סנרעטש יד ,דניירפ עניימ ןופ ךייא ןגעוו טרעהעג ליפיוזַא ןיוש

 .טזָאלעגּפָא רעמ טשינ ךימ טָאה טייקיר

 "יטכירפיוא ייז ןיא טליפעג טָאה רע .עמערַאװ ןעוועג ןענעז דייר עריא

 ,טפַאשטניירפ ןוא טייק

 -ףמרעה ַא ןיא יוװ ןסָאלשעגנייא ךיז טָאה ריא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --

 .-.טטלעו רעסיורג רעד ןיא זָאנ יד סױרַא טשינ טקעטש ריא ןוא ץַאלַאּפ ןשיט

  רעייז בָאה ךיא .לעשַאר ,ןריולרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ןּפַאכּפָא ףרַאד ןעמ -

 | ,טייצ רָאי ףניפ רעביא .ןריולרַאפ ליפ
 ,ייטשרַאפ ךיא --

  סָאד טָאה ןרָאי לפיוו .ןעניועג וצ קירוצ רעוװש זיא טייצ רָאי ףניפ ---

 '?סַאג ןיא ןפרַאװ ןוא ןדנעװשרַאפ ױזַא ייז ןעק רע סָאװ ,שטנעמ רעד ןצנַאגניא

 .קינייו רעייז --- ביילג ךיא ---

 !קרַאמ ,טעטיסרעווינוא ןיא ןטערטוצניירַא ךיז טיירג ריא ---

 'טעטיסרעווינוא רָאי ירד רעביא ןיוש בָאה ךיא .רָאי ןייא רַאפ ,ָאי --

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא טכַאמעג
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 .טרעהעג ךיא בָאה ױזַא -- רעקימעכ-רעינישזניא ןַא ןרעוװ ןוא ---

 ,ןטייקכעלגעמ עסיורג טָאה עקירעמַא זַא ,סייוו ךיא .ןריבורּפ ליוו ךיא ---

 ,ןבעגנייא רימ ךיז טעװ רשפא

 -עדינ ליפ ןעוועג זיא יז .ןרעדנַא ןופ רענייא טנעָאנ ןענַאטשעג ןענעז ייז

 -כעלעג ַא טימ ,טפַאשביל טימ םיא וצ טקוקעגפורַא טָאה יז .םיא ןופ רעקיר

 -כרוד םיא טָאה בייל ןיא קינייועניא זַא ,ןגיוא עמערַאװ עכלעזַא טימ ,לרעט

 ןלַאפעגוצ רע טלָאװ טשינ ךיז טמעש רע ןעוו .עילַאװכ עסייה ַא טמָארטשעג

 םיא ךיז טָאה סע .טזדלַאהעג ,טשוקעג יז ןוא לדיימ ןקיטכערּפ םעניילק םעד וצ
 ןייז ןופ טכיוװעגכילג קיטש ַא קירוצ םיא יז טיג עגר רעדעי טימ זַא ,טכַאדעג

 ,סיפ יד רעטניה ןופ סנַאלַאב םעד ןריולרַאפ ןרָאי עטצעל יד רַאפ טָאה סָאװ ,ךיא

 טָא טָא ,תומולח ענעשָאלעגסױא עלַא ןדניצנָא םיא ןיא טעוװ יז ןיא טָא ,טָא

 ,סיפ יד רַאפ ןדָאב םעד ךיוא ןבעגקירוצ םיא טעװ יז ןוא

 ,טייז סלעשַאר ייב ןסעזעג זיא קרַאמ .שיט םוצ טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 ןבָאה בייו ןייז ןוא םעס .םילכאמ ענעדישרַאפ טכַארבעגוצ טָאה ןרעטש יורפ

 ריא ײב טגערפעגסיוא ךיז ייז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,טדערעג קיניײװ
 ךיוא ןבָאה ייז .ךיז טליפ רע יו .טכַאמ רע סָאװ ,ןריא רעטָאפ םעד ןגעוו

 ,ןטייקיניילק ענעדישרַאפ ןגעוו טדערעג

 ,ןוז םענעברָאטשרַאפ ןופ ןעמָאנ םעד שיט םייב טנָאמרעד טשינ טָאה ןעמ

 טָאה רעטומ יד .ןַארַאפ ץעגרע ָאד זיא ןטָאש ןייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה עלַא רָאנ

 זיא לעשַאר .טרעטיצעגרעטנוא לסיבַא טָאה עמיטש סמעס ןוא טצכערקעגרעטנוא

 טימ ןרעטנומפיוא טוװרּפעג ןעמעלַא טָאה יז .רעטנומ ,טרעטייהעגפיוא ןעוועג

 יז לייו ,טרעטייהעגפיוא ױזַא יז זיא סָאד זַא ,טכַארטעג טָאה קרַאמ .דייר עריא

 סָאװ טעמוא םעד ןביירטרַאפ וצ ידכ ,דיירפ ןופ עטָאנ ַא ןעגנערבניירַא ָאד ליוו

 ,לקניוו ןדעי ןופ טבעווש

 ןגיא עריא .ריצַאּפש ַא ףיוא ןקרַאמ ןדַאלעגנייא לעשַאר טָאה ןסע ןכָאנ

 .טימעג ןייז טקילעזטיײלעג ,ןפורעג םיא ןבָאה

 רעד ןופ טקירדרעד ןוא טקיטשרעד ןעוועג זיא רע ,ןעגנַאגעג ןרעג זיא רע

 -עמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא םעד ךָאנ טשינ .זיוה סנרעטש םעס ןופ רעפסָאמטַא

 םענעמוקעגמוא םעד ןופ ןטָאש רעד ּוװ ,זיוה ַא ןיא ןעניווװ ןפרַאד לָאז רע עקיר

 .זיוה ןצנַאג ןיא לופ זיא ןוז

 םענעגנָא ןַא ,רעגייז ַא טכַא םורַא ןעוועג זיא סע .סַאג ןיא ּפָארַא ןענעז ייז

 ןעוועג זיא סע .רעטכיזעג עטציהעצ ערעייז טליקעגּפָא ןוא ןזָאלבעג טָאה לטניוו

 .סַאג ןיא ןגיוװַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ קינייו ,ןריצַאּפש וצ םענעגנא רעייז

 רעטרעװ ,שינעילַאטיא טרָאװ ַא עקידנעייגכרוד יד ןופ טּפַאכעגפיוא טָאה קרַאמ

 .ןושל שידַיי ,שינַאּפש ןיא

 .ןגיוושעג עדייב ןבָאה ייז .םערָא ןייז ןיא טעּפעשטרַאפ טנַאה ריא טָאה יז

 יז ןופ רעדעי ןיא ןעקנַאדעג טימ ןטלעװ טעיָארעג ןבָאה תוחומ סנדייב ןיא
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 -וצסױרַא טסיירד ןעוועג טשינ סעּפע ייז ןענעז עדייב .עבלעז סָאד טכַארטעג טָאה

 ריא ןופ טײקמערַאװ יד טליפעג טָאה רע .גנוצ רעד ףיוא טגיל סע סָאװ ,ןגָאז
 -עג יד ןבָאה םיא ייב חומ ןיא .גנורירַאב יד טליפעג טָאה יז .םענייז ןיא םערַא

 ,"ןידָאלקע ןעמָאנ םעד טכַארבעגסױרַא ןוא ןסירעג ,טּפוצעג ,טקינײּפעג ןעקנַאד

 טָאה רע ליפיוו .ןטייקנייש עלַא ןיא טלַאטשעג סָאד םיא רַאפ טכױטעגסױרַא

 .טנעקעג טשינ רע טָאה ןעקנַאדעג יד ךיז ןופ ןביירטרַאפ טלָאװעג

 -גילק ריא טימ טגערפעג יז טָאה -- ?קרַאמ ,ריא טכַארט סָאװ ןגעוו ---

 | .עמיטש רעקידנעג

 -עג זיא סע -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- טפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןגעוו --

 םעד ןגעוו רעטרעוװ גונעג טשינ בָאה ךיא זַא ,ןייש ױזַא ןוא םיצולּפ ױזַא ןעמוק

 .ןדער וצ
 -קעלע יװ םיא טָאה רעטכעלעג ריא ןופ גנַאלק רעד .טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 ,טריזירט
 ןגעװ ךיוא טכַארט ךיא -- טגָאזעג יז טָאה -- קרַאמ ,ךייא קנַאד ךיא --

 ,רימ ןגעוו טלייצרעד ץלַא רעכיז ךייא ןיוש ןבָאה ייז .םעד

 ךיד טָאה ןרעטש םעס רעטלַא רעד .וד ...ריא זַא ,ליפיוזַא סייוו ךיא --

 -ַאב וצ ךיד טכַאמעג קירעגיינ לסיבַא ךימ ןיוש טָאה רע זַא ,טביולעג ליפיוזַא

 .ןענעק

 ?ןזיולב לסיב ַא --
 טייצ עצרוק ַא ָאד טשרע ךָאד ןיב ךיא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד .ָאי --

 ךַאז םוש ןייק ןוא ךַארּפש יד ןענרעל טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןיב ךיא ,דנַאל ןיא

 סָאװ ,טרעדנוװעג רָאנ רימ טָאה סע .טריסערעטניא טשינ ךימ טָאה םעד ץוח ַא

 .סנרעטש יד טשינ לָאמנייק טכוזַאב ריא

 ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ייברעד הנווכ ַא טימ ןטימעגסיוא סע בָאה ךיא --

 טשינ בָאה ךיא ןוא ןגיוא ערעייא ןיא קרַאטש רעייז ןבױלּפָא ךימ ןלעוו ייז זַא

 סָאװ ,טוג רעייז טסייוו ריא .ךיא ןיב סָאד זַא ,ךיז ןזייוװַאב ןוא ןעמוק טלָאװעג

 ליפ רעייז טגָאמרַאפ טָאה רע .ןעוװעג זיא לסָאי רוחב רערַאברעדנוװ א רַאפ

 ,תולעמ

 ?טַאהעג ביל םיא טסָאה וד --

 בָאה ךיא .קרַאטש קידארומ רימ וצ ןעמוקעג זיא קילגמוא סָאד .ָאי -

 ףיב ךיא טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסּוװעג טשינ

 ? טנייה ןוא ---
 ןעק גנַאל יו .טרעטכינעגסיוא ךיז ךיא בָאה ,טייצ רָאי ייווצ יד ךרוד ---

 ךיוא זיא סע ןעשעג זיא סע ?ןרעיורט סָאד ןעד טפלעה סָאװ ןוא ןרעיורט ןעמ

 ףרַאד ןעמ .ןעמייה ערעדנַא ןענָאילימ רשפא ,רעטנזיוט ןיא ןעשעג עבלעז סָאד

 ערעזדנוא ןופ ,ןליו רעזדנוא ןופ רעקרַאטש זיא רוטַאנ יד .ןסעגרַאפ םעד ןיא
 .טשינ רעדָא ןלעו ָאי רעזדנוא ןופ ,רענעלּפ
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 ?ןסעגרַאפ טסָאה וד ןוא ---

 ,קרַאמ ,ָאי ---

 .רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ --
 ,טנעקעג טשינ רעמ בָאה ךיא .ץלַא ןוטעג בָאה ךיא --

 יד טליפעג טָאה רע .םענייז ןיא םערָא ריא טקירדרַאפ רעטסעפ טָאה רע

 ,םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז .עריא ןרעטיצ עטכייל
 העש ייווצ ןצנַאגניא טשרע ךיד ןעק ךיא .לעשַאר ,ענייש ַא רעייז טסיב --

 ןגיוא ענייד .רָאי עכעלטע ןיוש ךיד ןעק ךיא זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד סע ןוא

 ךעלקילג ןכַאמ ןוא ןרעטנומפיוא ןענעק ייז זַא ,טײקמערַאװ ליפוזַא טימ ןעילג

 לעװ ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא .ןייש קידנצייר טסיב .ןשטנעמ ןטסקיטעמוַא םעד
 ,לענש ױזַא ןעשעג טעװ סע זַא ,טביילגעג טשינ בָאה ךיא .ןבילרַאפ ריד ןיא ךיז

 לָאז ךיא ידכ ןריפ ױזַא טפרַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,רימ ךיז טכַאד סע רעבָא

 .יזוא ןענעקַאב ךיד
 -יא םיא יז טָאה -- ?קרַאמ ,ריד ןופ טשינרָאג וטסלייצרעד סָאװרַאפ ---

 ,ןסירעגרעב

 -עגרעביא ליפוצ רעטציא ןיב ךיא .ןבייהוצנָא ױזַא יװ טשינ סייוו ךיא --

 -עלרעביא עניימ ןשימנײרַא ןלעװ טשינ סעּפע טלָאװ ךיא ןוא דיירפ טימ טליפ
 ףשנייא טייו ןטלעװ ,סנַאנָאסיד רעקידארומ ַא זיא סע .דיירפ רעד ןיא ןשינעב

 .רערעדנַא רעד ןופ

 ױזַא טקנוּפ רימ בָאה ךיא .ריד ןגעו טרעהעגנָא ליפ ךיז בָאה ךיא --

 ךימ טביירט טייקירעגיינ יד רעבָא ,ןעזסיוא וטספרַאד ױזַא זַא ,טלעטשעגרָאפ
 ,ריד ןופ רעמ סעּפע ןסיוו וצ

 ?יורפ ַא ..ביוא טסניימ וד ---
 .ָאי

 טשינ בָאה ךיא ןוא קירוצ רָאי יירד ַא טימ ןדנווװשרַאפ רעבָא זיא יז .ָאי --

 ,ריא ןופ רוּפש ןייק
 ? ענייש ַא --

 ,ָאי -- 

 ?ןעמָאנ ריא זיא יו -- |

 ,ןידָאלק --

 ?טנגעגַאב יז וטסָאה ווו ---

 ףדער םעד ןגעו טשינרָאג ןעק ןעמ סָאװ ,ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב ---

 ? ביל ךָאנ יז טסָאה ---

 ךיא טניז רָאי ירד רעבירָאפ ןיוש ןענעז סע .לעשַאר ,טשינ סייוו ךיא ---
 לָאמ רעטנזיוט ןיוש ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג יז בָאה

 -פיוא ןיוש ךימ טָאה טפַאשקנעב יד ,ריא וצ טפַאשביל ןיימ טקנערקעגרעביא
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 ךיא ,םולח ןיא ,רַאמשָאק ןיא ןעזעג ןיוש יז בָאה ךיא .טקינײּפרַאפ ןוא ןסערפעג

 .טשינרָאג ןיוש סייו ךיא .ביל יז בָאה ךיא ביוא טשינ ןיוש סייוו ךיא .דיירפ
 ,טלַאטשעג עכעלרעדנווו ַא .ןבעל ןיימ טעװעטַארעג לָאמַא טָאה יז

 סָאװ -- ,טגערפעג לעשַאר טָאה -- לָאמַאכָאנ יז טסנגעגַאב וד ןעוו --

 ?ןעוועג טלָאװ

 ןשיװצ טלעטשעגקעװַא טנַאװ ַא סעּפע ךיז טָאה טייצ רָאי יירד יד ןיא

 -עג רעמ טשינ ךיז טכַאד זיא סע .ןפורוצנָא סע ױזַא יו טשינ סייוו ךיא .זדנוא

 .רעמ טשינ ,גנונָאמרעד --- זיולב יוװ ןבילב

 ?קרַאמ ,ןוט וצ רעטציא וטסרעלק סָאװ ---

 .סנרעטש יד ןופ זיוה ןופ סױרַא ךיא זומ עטשרע סָאד --

 ןענַאטשרַאפ ױזַא בָאה ךיא --

 יד ןופ רעצרעה יד ךערבעצ ךיא .ןגרָאמ ןיוש ןוט ךיא זומ סָאד ןוא ---

 -מוא רעייז ןופ טלַאטשעג סָאד רימ ןיא ןעעז ייז ,ןשטנעמ ערַאברעדנוװ ייווצ

 .טשיג סע ליוו ךיא רעבָא ,טרָא ןייז ףיוא ןענופעג ךימ ןבָאה ייז ,ןוז םענעמוקעג

 .ןעגנערב טשינ סטוג ןייק טעװ סָאװ ,טסיירט עקילייווטייצ ַא זיולב זיא סע

 טשינ עדייב ןבָאה ייז .ןסַאג לָאצ ַא ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג ןיוש ןענעז ייז

 -נַא ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רענייא ,גנַאל ױזַא ןיוש ןעייג ייז זַא ,טסּוװעג

 .ןעקנַאדעג סנרעד

 ףימ טָאה סע .קרַאמ ,ןוט ױזַא טסעו וד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ---

 ,טנייה זיב ןטלַאהעגסױא טסָאה וד סָאװ ,טרעדנּוװעג רָאנ

 ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא ---

 "וצ ,ןכַאלפטנַאה ענייז ןיא ּפָאק ריא ןעמונעג ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע

 "עג טשינ ךיז טָאה יז ,ןּפיל עריא ןיא ןגיוזעגנייא ךיז ןוא םינּפ ןייז וצ ןגיובעג

 ,םינּפ ןרעביא טשוקעג םיא טָאה יז ,טרעוו

 יז .קערש טימ ןרעדנַא ןופ רענייא טקורעגּפָא םיצולּפ ךיז ןבָאה עדייב

 :טגָאזעג טָאה רע ?ייז טימ טריסַאּפ ָאד טָאה סָאװ .טקוקעגנָא ךיז ןבָאה

 זיא סע יװ ןוא ןטנװָא יד ןיא עלעטש ַא סעּפע ןכוז רימ לעװ ךיא --

 ,טעטיסרעווינוא ןיא רָאי ַא ןּפוטשכרוד

 .קרַאמ ,ןפלעה ריד לעוװ ךיא ---

 ךוא ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז לע ךיא .טשינ ליוו ךיא .לעשַאר ,ןיינ ---

 !ןפלעה רימ וטסליוו סָאװרַאפ

 ,ןגיוושעג טַאה יז

 .ילייוו ,רַאפרעד טשינ --

 ףיד טצעװ סע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .םעד ןגעוו טשינ טכַארט ,ןיינ ---

 ,טריטסיזקע טָאה רע .טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא .קנַאדעג רעדליוו ַאזַא ןלַאפנייא
 "ץעגסיוא זיא םיא טימ ןעוועג זיא סָאװ ץלַא .ןשָאלעגסיױא ןרָאװעג זיא ןבעל ןייז

 ,רימ רַאפ ןשָאל
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 -ייוצ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז .ייוודָארב סיוגנעל ןעגנַאגעג ןענעז ייז

 ,ריא ןגעו טלייצרעד ליפ םיא לעשַאר טָאה געװ ןפיוא .סַאג רעטסקיצרעפדזוא

  .צמיטש רעשידָאלעמ רעכייו ַא טימ טדערעג טָאה יז .ןרידוטש ריא ,ןרעטלע יד

 עניילק יד .םיא טשרעהַאב דיירפ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא יו טליפעג טָאה קרַאמ

 .טפַאשביל ,טייקסטוג ,טסיירט ליפ ױזַא טגָאמרַאפ טייז ןייז ןבענ טייג סָאװ יורפ

 טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .ןעמוקַאב ביל רעמ ץלַא טונימ רעדעי טימ יז טָאה רע

 טָאה רעמ ץלַא ,ריא טימ ןעװעג זיא רע רעמ סָאװ ןוא ןריא טרָאװ ןדעי וצ

 ןייש ריא .טכַאלעג טָאה לעשַאר .ןענידָאלק ןופ טלַאטשעג ענעי טקורעגּפָא ךיז

 ,ץייר ,טייקכעלרע ,טײקטרַאצ טקירדעגסיוא טָאה םינּפ

 טָאה רע זַא ,טנװָא םעד ןופ ןהעש יד ןיא ךעלקילג ױזַא ןעוועג זיא רע

 ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד ןעװעג זיא סע .ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טסּוװעג טשינ

 טרעטַאלפ דיירפ ַא זַא ,טליפעג תמא ןַא ףיוא טָאה רע סָאװ ,ןדייל ןרָאי עכעלטע

 ,םיא רעביא
 ַא ןענעז סָאװ ,רעדניק עטליּפשעצ ייוצ יװ טנװַא םעד ןעוועג ןענעז ייז

 ןעוועג ייז ןענעז רעטציא .בוטש רעגנע ןַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג גנַאל טייצ

 -ָעג ןבָאה ייז ,טסולגעג ןבָאה רעצרעה ערעייז סָאװ ,ןוט טנעקעג ןבָאה ,יירפ

 ןדער וצ סָאװ ןגעוו ,טסוװעג טשינ ןוא טדערעג ,טלּפַאלּפעג ,טכַאל

 ןבָאה ייוודָארב ןופ רעטכיל יד .טכַאנ עבלַאה דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע

 םעד ןופ רַאװריװ םעניא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ,ןטלַאטשעג ערעייז ןעגנולשעגנייא

 ןבָאה רעזייה-ָאניק יד ןופ .טגנערדעגכרוד ךיז ןשטנעמ רעטנזיוט ןשיוװצ ,ןסיורד

 -סעװ ,רעדליב-עביל ,רעדליב-המחלמ :ןעמליפ ןופ סעמַאלקער ןגירשעגּפָארַא

 ,ןלַאװק-רעסַאװ יװ ,רעטכיל ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרעיומ יד ףיוא .רעדליב-ןרעט

 יד ףיוא רענלעז ליפ ןעזעג טָאה ןעמ .סױרַא ןענַאטנָאפ ןופ יו טצנַאטעגפיוא
 ןענעז ןשטנעמ .המחלמ רעד ךָאנ רָאי עטשרע סָאד ןעוועג ךָאד זיא סע .ןסַאג

 טָאה סע רעוו .רעיורט ןיא ןעוועג ןענעז ליפ ןוא טגיילעגפיוא .,ךעליירפ ןעוועג

 ..טליּפשרַאפ טָאה סע רעוו ,ןענוװעג

 טגיוװעג טָאה יז .םייה ַא טריפעגּפָא יז רע טָאה טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש

 -רַאפ ןעוװעג זיא רע .קרָאי-וינ ןופ ןסַאג עטסקיצכַא יד ןיא ןרעטלע עריא טימ

 -ָשג טשינ ןוא רעטרעו טעשטּפעשעג טָאה רע .ריא וצ טפַאשביל ןופ טרוכיש

 .טגָאז רע סָאװ טרעה

 ןבָאה ךעלדנע זַא ,טסּוװעג ייז ןופ רעדעי טָאה ,טדיישעצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו
 ..ןעמַאזוצ געוו רעגנַאל ַא ייז טרַאװרעד רעטציא ןוא ןענופעג ךיז ייז
 05 טבת הנסאסס0 = סאו (ססטטשיססע = ?תוהמתמתס = תסאתטסשת == טהנשמבסתא = טיתלטאוהה = ?סאסמעסאס = טאהוסאמט= = סוטסהיססש == טםאפסוהאמ = טסשוסאמ= === הטטראואפא = טאאשאפַא === סטאשטשיהמ == אסמשאהה = םאסאומה טעהטאאמא

 רעד ןוא לעדנַאמ רעטקָאד ,רָאטַאיכיסּפ רעד :דימ ןעוועג ןיוש ןענעז עדייב

 ,רעלעה קרַאמ ,טנעיצַאּפ
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 יודיו רעד טימ לופ ןעוועג זיא רעמיצ סָאד .טנוװָא-טעּפש ןעוועג זיא סע

 יד ןוא םישעמ ,ןשינעטכַארט ,ןעגנובעלרעביא ענייז טימ ,טנעיצַאּפ םעד ןופ

 עקיטייז ערעדנַא ליפ ךָאנ ןגױצעגנײרַא ןענעז'ס רעכלעוו ןיא ,טײקטרעטנָאלּפרַאפ
 | .ןשטנעמ

 טעשודנָאלבעג ןקילב ענייז טימ טָאה רע .ןבילבעג ליטש זיא רעלעה קרַאמ

 זיא קילב ןייז .רעכיב ןענידרַאג ,רעדליב ,טנעװ יד רעביא ,רעמיצ ןרעביא

 ךיז טָאה רע .רעטקָאד ןופ םיִנּפ ןקיטומטוג ,ןשיטַאּפמיס םעד רעביא ןלַאפעג

 ןוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד םיא טלָאװ רע יו ,םינּפ סמענעי ןיא טקוקעגנייא

 'לעזעג רעד ןיא ָאד ָא-טָא רעדמערפ-דליוו ַא ,רענעי טוט סָאװ ,ךיז טרעדנווו

 ערעייז טימ ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ָאד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ןופ טּפַאש

 ,גנַאגרעטנוא ןוא ןשינעלגנַארעג ,סוחי ןוא ןעמענ ערעייז טימ ,ןדיירפ ןוא ןדייל

 םעד ןיא ךָאנ ןבָאה עדייב ןוא םעלַא םעד ןופ טפַאגעג ייז ןבָאה עדייב

 ןעמעוו טעװ רעוו ,ךַאז רעד טימ טלַאה סע יווװ רָאלק ףיוא טסוװװעג טשינ טנעמָאמ

 ,זָאנגַאיד ןקיטכיר םעד ןעניפעג טעוו עדייב ןופ רעוו ןוא ןפלעה

 רעדיוו טלָאז ריא ליוו ךיא -- ,טגָאזעג רעטקָאד רעד טָאה -- ,קרַאמ --

 -נעעג ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ריא טָאה ביילג ךיא יוו לייוו ,סיפָא ןיימ ןיא ןעמוק

 דימ קרַאטש ןיוש טנעז ריא ,ןטעברַא וצ רעטייו ךעלגעממוא זיא טנייה ,טקיד

 ,ןשינעעשעג טימ ליונק ןצנַאג םעד ןופ

 ,קילב ןרַאטש ַא טימ טקוקעג םיא ףיוא טָאה קרַאמ

 טריפרַאפ ָאד ןענעז עדייב רימ זַא ,רעטקָאד ,לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא --
 ןשטנעמ ייווצ יד ןעזעג בָאה ךיא זַא ,ןייא ךיז דער ךיא טינ .תועט ןסיורג ַא ןופ

 רימ טעװ היא טשינ ןוא ,העש קיצנַאװצ-ןוא-ריפ ןופ ךשמ ןיא קרָאי-וינ ןיא

 זיא ָאד זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,טעז ריא יװ .ןעזעג טשינ ייז בָאה ךיא זַא ןדערנייא

 ,תועט רעסיורג ַא

 { טלכיימשעג טָאה רעטקָאד רעד

 דניק ןוא יורפ רעייא וצ םייהַא טייג ,דניירפ ןיימ ,דימ ןיוש טנעז ריא --

 -רַאפ עכעלטע ןכַאמ ךָאנ ןלעװ רימ .סיפָא ןיא רימ וצ רעדיוו ןגרָאמ טמוק ןוא
 ,ןעגנונעכייצ

 ךָאנ גנורעטכיילרעד ַא טליפעג טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה קרַאמ
 ףיוא זיא סָאװ ץלַא טלייצרעדסיוא ,ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא ךיז טָאה רע יו םעד

 עכעלטע יד ןיא טלָאװ רע יו ןעמוקעגרָאפ םיא זיא סע .גנוצ ןוא גנול רעד
 ןעמוקעגרָאפ םיא ןענעז ןשינעעשעג עלַא ןוא ןרָאי ליפ טבעלעגרעביא העש

 ןוא ןטכענ טריסַאּפ ןעוועג ייז ןטלָאװ טָאיטָא יו ,קידעבעל ןוא לַאער ױזַא

 ָאד ןטלָאװ ,ןשינעעשעג יד ןיא ןלָאר יד ןליּפש סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא טנייה

 ,טנעָאנ רָאג ןעוועג

 ,ןגרָאמ ןעמוק וצ רעדיוו ןעוועג םיכסמ טָאה קרַאמ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ךיז טימ ןשינעלגנַארעג ערעווש ןופ טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ךָאנ ,ןגרָאמ ףיוא

 .לעדנַאמ רעטקָאד ןופ סיפָא םעניא ןעמוקעג רעדיװ רע זיא ,ןײלַא

 ןטייהלצנייא עקידרעטייוו ןגערפוצסיוא ןטָארטעגוצ ךיילג זיא רעטקָאד רעד

 .געט ייווצ עטצעל יד ןופ ןשינעעשעג יד ןגעוו

 סיוא טעז ,רָאפ ךיז ריא טלעטש ױזַא יװ ,רעלעה דניירפ ,רימ טגָאז --

 ?ןעוסיוא ןשיזיפ ריא ןיימ ךיא ,ןידָאלק יורפ יד

 ףח ןשירעבייו טימ לופ ,עקידנצייר ַא ,ענייש ַא רעייז ---

 ?יורפ רעייא ןופ רעגנוי ,רענעש יז זיא --

 טָאה ריא .טייקנייש טרָאס רעדנַא ןַא רעבָא ,ךעלגעמ רעייז ?רענעש -- |

 -קנַארפ-םורד ןיא ןריובעג ןענעז עכלעוו ןעיורפ ,לדנַאמ רעטקָאד ,ןעזעג לָאמַא

 ?םי ןשידנעללטימ ןופ ןגערב יד ייב ,ךייר

 יד טלביימשעג לדנַאמ רעטקָאד טָאה -- תמא םעד ןגָאז ךייא זומ ךיא --

 ףעװעג טשינ טנגעג רענעי ןיא ןיב ךיא זַא

 סָאװ יד רעדָא ,ןטנגעג-ןקסַאב יד ןיא ןעיורפ ןופ ןעזסיוא סָאד ןיימ ךיא --

 יגרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא ןעניווװו
 ! דניירפ ןיימ ,ןיינ ---

 עריא ,סיוא-טעז ןידָאלק יװ ףירגַאב ַא טַאהעג טלָאװ ריא ,דָאש ַא --

 ,טייקנייש עכעלבייוו תמא ןַא ,טלַאטשעג ,ןגיוא

 רעיא ןופ רענעש זיא יז יצ ,טרעפטנעעג טשינ רעבָא רימ טָאה ריא ---

 ?ריא ןופ רעגנוי ןוא לעשַאר יורפ

 ַא טימ ןלעשַאר ןופ רעטלע ןייז ףרַאד יז .רעגנוי טשינ רעכָא ,רענעש ---

 .רעכיז ,רָאי ףניפ

 סָאװ ,ןָא-גָאט םעד ןופ ןגָאז וצ ןיימ ךיא ,טייצ עצנַאג יד ריא טָאה --

 ןעזרעד טָאה ריא ןעו ,קירוצ געט ייווצ טימ זיב ןלעשַאר טנעקַאב טָאה ריא

 טכַארטעג ןיימ ךיא ,ריא ןגעוו טכַארטעג ריא טָאה --- קרָאי-וינ ןיא ןידָאלק יד

 ביל קרַאטש טָאה רע סָאװ ,ךַאז ַא ךָאנ טפַאשקנעב טימ שטנעמ ַא יװ ןעניז ןיא

 !טנעה יד ןופ ןסירעגסױרַא םיא סע טָאה ןעמ ןוא טַאהעג

 "טנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה קרַאמ

 ןייז רַאפ ,ןײלַא ךיז רַאפ טמעשעג ךיוא ךיז טָאה רע .עגַארפ רעד ףיוא ןרעפ

 רעטקָאד םעד ןבעג וצ ןדיימסיוא טלָאװעג ,ןרָאװעג טלמוטעצ זיא רע .עיציזָאּפ

 רע זיא סָאװ .ןינע רעצנַאג רעד ןסָארדרַאפ ןיוש םיא טָאה סע .רעפטנע ןַא

 ,טעקַאנ ןצנַאג ןיא ןָאטסיױא םיא ךָאד ליװ רענעי ,רָאטַאיכיסּפ ַא וצ ןעגנַאגעג

 י"עטַאר ךיז רע ןעק ױזַא יװ .ןליפעג עטסנגרָאברַאפ יד םיא ןופ ןעמוקַאבסױרַא

 "עג עלַא ןלייצרעד ןטימ ףיט ױזַא ןכָאוקעגנײרַא ןיוש זיא רע ?רעטציא ןעוו

 רעטקָאד רעד סיוא-טזייו .ןעײרדסױרַא טשינ ןיוש ךיז ןעק רע זַא ,ןשינעעש

 .רעטיב זיא סע .עינַאמ-סגנוגלָאפרַאפ ַא ןיא ,טײקנַארק ַא ןיא דשוח ץלַא םיא זיא

 ָאטשינ .ןגעוװו הבוט רעייא רַאפ זיא סע קרַאמ ,ןרעפטנע רימ טזומ ריא --
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 "עג ריא טָאה . רערעייא רעפטנע רעד קיטכיוו רעייז זיא סט .ןטלַאהַאב וצ סָאוװ

 עשיזיפ ריא ,טייקפייר ריא ,ןעזסיוא ריא ןכילגרַאפ ,ןענידָאלק ןגעוו טכַארט
 | | ? ןלעשַאר וצ טייקנייש

 ,טפָא ---

 זַא ,טכַאדעגסיוא ךייא ךיז טָאה סע ןעוו לַאפ ַא טַאהעג טשינ לָאמנייק --

 ? סַאג ןיא ,ייוװבָאס רעד ןיא ,רעטַאעט ןיא ןגָאז רימָאל ,קרָאי-וינ זיא יז טעז ריא
 ,ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה קרַאמ
 ַא ןיא ךימ טקיטכעדרַאפ ריא -- .ןפורעגסיוא רע טָאה -- !רעטקָאד --

 טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה סע זַא ,רעכיז ץלַא טנעז ריא .עינַאמ-סגנוגלָאפרַאפ

 ייוצ יד .ןלייצרעד ןיימ ןיא סעלַאער םוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע זַא ,זיולב

 ַא ןופ עטריזַאטנַאפסױא ,עטכַארטעגסױא ןענעז ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמו
 !סױרַא חומ ןשלַאפ

 -מוא עלַא יד ןטכַארטַאב רעבָא זומ ןעמ .טגָאזעג טשינ סע בָאה ךיא --

 רעייא ןופ טייקיניילק עדעי סייו ךיא ,טרעהעגסיוא ךייא בָאה ךיא .ןדנעטש

 ,המשנ רעייא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ץלַא ןסיו ךיוא רעבירעד ךיא זומ ,ןבעל
 .ןעוועריק ןעקנַאדעג ערעייא ןיהּווז

 ירפ ַא עז ךיא זַא ,טכַאדעגסױא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רימ ,ןיינ ---

 ,רעכיז ןיב ךיא ,קירוצ געט ייווצ טימ טשרצ זיולב .ןידָאלק יו סיוא טעז סָאװ
 ןענעגעגַאב רעדיו יז לע ךיא זַא

 טָאה יצ ,ןיימ ךיא ?געט ייוצ יד רַאפ ריא ןגעוו טכַארטעג ריא טָאה --

 טימ ,ירפ רעד טימ תוכייש ןיא ,גנובעלרעביא ןַא סעּפע טַאהעג טשינ ריא

 ןיא רָאנ ,םולח ןיא טשינ ,ריא וצ עביל רעיא טימ ,רעריא טײהנעגנַאגרַאפ רעד

 ? טייקכעלקריוו רעד
 ! ןיינ ---

 ןעמָאנ רעייא טגָארט ןידָאלק יד זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ריא ,קרַאמ --
 לָאמניײק טָאה ריא .עינַאּפש ןיא ןריּפַאּפ ןיא ןבעגעגנָא בייוו ןוא ןַאמ יו טייז ריא
 ,ךַאז ַאזַא ןופ ןצנעװקעסנָאק יד ןגעװ טכַארטעג טשינ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 -ָארייא ןַא ןיא ץעגרע טנעז ריא ןוא ןלעשַאר טימ טַאהעג הנותח ךָאד טָאה ריא
 .בייו ןוא ןַאמ סלַא ןבעגעגנָא דנַאל שַיעּפ

 :טעשטּפעשעג ןבָאה ןפיל ענייז .ןוטעג-לסיירט ַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 !רעניימ טָאג

 עכלעזַא ,ךיז טייטשרַאפ .םעד ןגעוװ ןגרָאז טשינ טפרַאד ריא ,ונ ,ונ --

 ,טייצ ,ןדנעטשמוא יד טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ .ןרעו טרעלקעגפיוא ןזומ ןכַאז
 יורפ רעייא טלייצרעד טשינ טָאה ריא ביוא ,ןגָאז וצ רָאנ ןיימ ךיא .רַאפעג
 טכַארטעג קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ טשינ טָאה ריא בוא ןוא םעד ןגעוו
 י םעד ןגעוו

 ,ךיא עז ,טנעז ריא .טקנוּפ ןייא וצ ריא טליצ ,רעטקָאד ,עז ךיא יו --
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 ןייז טשינ ןענעק סָאװ ןכַאז ןייא ךיז דער ךיא זַא ,רעכיז טנעצָארּפ טרעדנוה

 .תועט ןסיורג ַא טכַאמ ריא זַא ,לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא .לַאער

 | : טכַאלעג טָאה רעטקָאד רעד

 רימ טרעפטנע רעבָא !טניירפ ןיימ ,טנעיצַאּפ רערעװש ַא טנעז ריא --

 -ַאב ךיא .ןגעו הבוט רעייא רַאפ זיא סע ,ךייא טעב ךיא ,ןגַארפ עניימ ףיוא

 ָאי ךיא לָאז ךיא ןעװ .ןקנַארק ןייק רַאפ טשינ לַאפ ןייק רָאפ ךייא טכַארט

 יד טגערפעג טשינרָאג ךייא ךיא טלָאװ ,ןשטנעמ ןקנַארק ַא סלַא טסנרע ןעמענ

 טעב ךיא .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןגַארּפ יד טקנעלעג טלָאװ ךיא .ןגָארּפ עלַא

 .ךײא גערפ ךיא סָאװ םעד ףיוא רימ טרעפטנע ןוא יורטוצ טָאה ,זיולב ךייא

 ןיימ טגָארט ןידָאלק זַא ןלעשַאר טלייצרעד טשינ ןָאמניק בָאה ךיא ---

 ,ױרפ רעד ןגעו טדערעג קינייו ריא טימ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא .ןעמָאנ

 ,טייהנגעלעג ַא ייב לָאמַא טנָאמרעד זיולב

 -- ?טײהנגעלעג ַאזַא טַאהעג קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ריא טָאה --

 ,טגערפעג רעטקָאד רעד טָאה

 ! ןיינ ---
 -רַאפ טנעז ריא זַא ,ןטכַארט וצ ןלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק ךייא זיא ---

 רעייא טגָארט סָאװ ,יורפ עגנוי ַא טבעל טלעװ רעד ןיא ּוװ-ץעגרע ןוא טַאריײה

 ? בייוו רעייא רַאפ טנכעררַאפ זיא ,ןעמָאנ

 ןעצ ריא ןופ ךָאד בָאה ךיא .טיוט ןיוש זיא יז זַא ,טביילגעג בָאה ךיא ---

 .טכַארטעג ןטלעז םעד ןגעו בָאה ךיא .טרעהעג טשינ טייצ רָאי

 ןגעװ טכַארטעג ָאי ריא טָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ זַא ,סע טניימ ,ןטלעז ---

 ? םעד

 ,ךעלגעמ --

 ריא יו םעד רַאפ טייצ עצרוק ַא טכַארטעג םעד ןגעװ ריא טָאה רשפא --

 זיא סע ,רעלעה דניירפ ,ךיז טנָאמרעד ?יײװבָאס רעד ןיא יורפ יד טנגעגַאב טָאה

 .ןענָאמרעד ךיז טלָאז ריא קיטכיוו ךעלנייוועגרעסיוא

 -עגנָא ,טכַארטעג טשינ רעמ ןיוש ןענידָאלק ןגעוו ךיא בָאה דָארג !ןיינ --

 ףיוא טשינ ריא טיג ,רעטקָאד ,עז ךיא יו .ןסעגרַאפ וצ יז ןיוש טעמכ ןביוה

 !תמא טשינ ,עגושמ ןיב ךיא זַא ,עעדיא רעייא
 קיטכיוו רעייז ןוא רעייז זיא סע .ןווּורּפסױא ץלַא זומ ןעמ !קרַאמ ,ןיינ ---

 ךיז ןעק קנַאדעג ַא .ערעדנַא סָאד טגנערב סנייא לייוו ,לַאפ רעטסנעלק רעדעי

 ןוא -- המשנ ןפורנָא סע רימָאל ,ָאי -- המשנ סנשטנעמ םעד ןיא ןערונייא

 1 .סעיצַאניצולַאה ערעדנַא ןוא תומולח .,ןעגנועז ןפורסיורַא

 ,ןגָאז ךיוא ךייא ליו ךיא !רעטקָאד ,סעירָאעט יד ןיא טשינ ביילג'כ --

 ,טרעטסײגַאב טשינ ןיב ןוא ןדיורפ טנעיילעג בָאה ךיא זַא

 -- סעירָאעט סדיורפ ןופ טרעטסיײיגַאב טשינ ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט --

 םעד ןופ קילב ןייז ןעמונעגּפָארַא טשינ ןוא ןסַאלעג טדערעג רעטקָאד רעד טָאה
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 דלעפ ןיא סםיוב ַא יוװ

 :סעירָאעט ענייז ןופ ןטלַאה ,טרעטסײגַאב ָאי ןענעז ןענָאילימ רעבָא -- טנעיצַאּפ

 -ַאמ סָאװ ןשינעטער טימ ןטלעװ עצנַאג רַאפ גנוזייל ,גנוזענעג ןעניפעג ייז ןוא
 :י .ייז ןרעט

 -ןיה רעמיצ םעד רעביא ןייג ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה קרַאמ

 :טיירג ןעוועג זיא ןוא טקנערקעג ,טציירעג ,שיעװרענ ןעוועג זיא רע .קירוצ:ןוא
 ,השעמ ַא ןוטוצנָא ךיז

 .טשינ ךָאנ ייז ןבָאה לייורעד .סעירָאעט סדיורפ ןיא טשינ ביילג ךיא --
 .טייהשטנעמ רעד סטוג סיורג ןייק טכַארבעג

 !טניירפ ןיימ ,העוט ךיז טנעז ריא --

 -ערברַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןכַאמ טשינ סָאד ,תומולח ןשטייטסיוא סָאד --

 .טנורגרעטניה םעד ןיא סעּפע ןעניפעג ןעק ןעמ לייו ,םישעמ ערעייז רַאֿפ רעכ

 .ענייז רַאפ טנורג ַא ןוא גנוגיינ ַא ןייז לָאז סָאװ ,ןבעל סרעכערברַאפ םענופ

 ןעניפעג ,לשמל ,רעדָא ?טייהשטנעמ רעד רַאפ גנוטער ַא ןייז לָאז סָאד ,םישעמ

 ךימ טכַארבעג ןוא טלסיירטעצ ךימ טָאה סָאװ ךַאז ַא ,גנוגיינ ַא סעּפע רימ ייב
 ?גנוזייל ַא ןייז לָאז סָאד ,ןעגנועז עכלעזַא ןבָאה וצ

 ןימ טנעז ריא ?רעטציא םעד ןגעוו ןריטוקסיד ןעמ ףרַאד סָאװ וצ --

 :טלייצרעד רימ טָאה ריא .זיא ךייא סָאװ ןעניפעגסיוא ףרַאד ךיא ןוא טנעיצַאּפ

 .עזָאנגַאיד יד ןעניפעגוצסיוא בוח ןיימ זיא רעטציא ,עיסעפנָאק רעייא

 "רעד העש עכעלטע יד ךָאנ ,דייר עניימ עלַא ךָאנ ,רעטקָאד ,רימ טגָאז --

 לַאמרָאנ ַא ןיב ךיא זַא| ,רעכיז טשינ ץלַא ךָאנ ריא טנעז ןבעל ןיימ ןופ ןלייצ

 .געט ייוצ ןופ ךשמ ןיא ןעזעג תמא ןַא ףיוא בָאה ךיא זַא ,שטנעמ רעטנוזעג

 טייצ רָאי ןעצ רעביא ןעזעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,ןשטנעמ ייווצ קרָאי-וינ ןיא
 ! קרַאמ ,רעכיז טשינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ---

 יא ןוטעג'ץעז ַא םיא טָאה טולב סָאד .טלּפַאצעגפיוא טָאה רעלעה קרַאמ
 ,םינּפ

 ?םענעגושמ ַא רַאפ ןכַאמ ךימ טליװ ריא ---

 .טָאה ריא ,שטנעמ רערַאברעדנּוװ ַא טנעז ריא .ןלייה ךייא ליוו ךיא --

 רָאנ ביוא ,ןלייהסיוא ךייא ליוו ךיא .טייהנעגנַאגרַאפ עשיגַארט-שימרוטש ַא
 .ךעלגעמ

 .טּפעשרעד ןעוװעג זיא רע .לוטש רעד ףיוא טצעזעגקירוצ ךיז טָאה קרַאמ

 ןיא ןענעגעגַאב יז טלָאז ריא ןעוו ,ןידָאלק יד ןפערט טלָאז ריא ןעוו --

 ?ןעוועג טלָאמעד טלָאװ סָאװ ,ןכוזפיוא ךייא לָאז יז רעדָא ,קרָאי-וינ

 .טשינ סייוו ךיא ---

 ךריסַאּפ ןעק סע זַא ,געט ייוצ עצנַאג יד טכַארטעג טשינ ריא טָאה --

 ?ןעמוקסױרַא ןעק םעד ןופ סָאװ ןוא ןענעגעגַאב רעדיוו יז טלָאז ריא

 וצ רעװש רימ זיא סע רעבָא ,טכַארטעג ליפ ,טכַארטעג בָאה ךיא --
 | ,סולשַאב ַא ןסַאפ
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 קרָאי-וינ ןיא ָאד ךיוא זיא עקשטנעה סנַאה סָאװ סָאד זַא ,טביילג ריא --

 | ?ןרעדנַא ןטימ סנייא תוכייש ַא סעּפע טָאה

 ךיא ..ןרעלקפיוא טשינ סע ןעק ךיא .שינעטער ַא רימ רַאפ זיא סע -
 | .ןעניפעגסיוא געט יד ךָאנ רעכיז סע לעוװ

 ?עקשטנעה סנַאה םעד לָאמַאכָאנ טנגעגַאב ריא ןעוו ,ןייז טעוו סָאװ --- |

 !ןענעגרהרעד םיא לעוװ ךיא ---

 -ָאב ַא ףיוא זיא רע .לוטש ןייז ןיא ןוטעג-גיוו ַא ךיז טָאה רעטקָאד רעד

 | | .ןרָאװעג ןגיוושטנַא טנעמ

 .ןגייוש קידנקירד ךעלמייהמוא ןַא ,רעמיצ ןיא ליטש ןעוועג זיא סע

 ;טגערפעג רעטייוו ןוא טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז ןַאד טָאה רעטקָאד רעד

 ?ןכוזוצפיוא םיא ןעימַאב ךיז ריא טעוו ---

 ? רעגַאב רעטסערג ןיימ ,רעטציא ליצ רעקיצנייא ןיימ זיא סָאד !ָאי --

 ?רענעלּפ ערעיײא ןגעוו ןלעשַאר טגָאזעג ריא טָאה --

 -ַאה ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ,קנַארק ןיב ךיא זַא ,ךיוא טניימ לעשַאר ,ןיינ ---

 וִצ ךייא ןעגנּווצעג ךימ טָאה יז ,שינעעשעג עלַאער ןייק טשינ ,ַאזַא עיצַאניצול

 ,רעטקָאד ַא וצ טינ ןעמ טגָאי ןשטנעמ ןטנוזעג ַא ןוא ,ןעז

 ? ױזַא יז טכַארט סָאװרַאפ ---

 טײצרָאי רעטנעצ רעד ןלַאפעגסיוא זיא קירוצ געט עכעלטע טימ לייוו ---

 ןיב ךיא .טציירעג ךעלקערש ןעוועג גָאט םענעי ןיב ךיא .ףלָאװ רעדורב ןיימ ןופ

 ךיז רַאפ טרָא ןייק ןענופעג טנעקעג טשינ ןוא ךיז וצ טדערעג ,שיעוורענ ןעוועג

 .ןעקנַאדעג עטלסיירטעצ עניימ רַאפ ןוא

 ?עקשטנעה סנַאה םעד ..ןגעוו ךיוא טכַארטעג גָאט םענעי טָאה ריא ---

 ןגנוי ןיימ ןופ ןבעל םענעטינשעגרעטנוא םעד ןגעוו טכַארטעג בָאה ךיא --

 ןעמ סָאװ ,טייקיור ,טייקכעלרע ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדורב

 ,טלעוו רעד ןיא טשינ טנגעגַאב

 ?שטייד םעד ןגעװ טכַארטעג רעכיז טָאה ריא --

 -ארומ עצנַאג יד ןורכז ןיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא !ַאי ?רעדרעמ םעד ---

 .ענעצס עקיד

 -נָא טָאה ריא סָאװ ,סולשַאב .ַאזַא ןופ ןגלָאפ יד שטָאכ ריא טסייוו ---

 ?ןשטנעמ ַא ןדרָאמרעד טליװ ריא !ןריפ ןעק סָאד סָאװ וצ ,ןעמונעג

 -נוה ןסיוועג ןייז ףיוא טָאה סָאװ רעדרעמ ַא ,שטייד ַא ?ןשטנעמ ַא --
 -נגגעלעג ַא ףיוא טרַאװ סָאװ רעכלעזַא רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי רעטרעד

 םיא .ןביור ,ןדרָאמ ןענעק רעדיוו לָאז רע ןוא ןרזחרעביא ךיז לָאז ץלַא טייה

 י*שטנעמ ַא ריא טפור

 ןדרָאמ רַאפ טפָארטשַאב ןעמ !קרַאמ ,ץעזעג ַא ָאד רעבָא ךָאד זיא סע --

 -לעז רעד זיא סָאד זַא ,ןזײװַאב ליפ ױזַא ןזייוורעד ןפרַאד טעװ ריא ,ןשטנעמ ַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 רעפיט א זיא סע .ןעיירעדרעמ יד ןטרָאד טריפעגכרוד רע טָאה סָאד זַא ,רעב
 .םעד ןופ סױרַא רעווש זיא סע ןוא טקניז ןעמ ןכלעוו ןיא ,טנורגּפָא

 !טשינ ךימ טרַא סע --
 ?דניק ַא ,יורפ ַא ךָאד טָאה ריא --

 ןענַאּפש ןעמונעג ןוא סעזעג ןייז ןופ ןסירעגפיוא רעדיוו ךיז טָאה קרַאמ

 .רעגיט רעטציירעג ַא יו ,רעמיצ ןרעביא קירוצ-ןוא-ןיה

 ןייז טעוו רימ .ןגייוושרַאפ טשינ סע ןעק ךיא ,טולב ןיימ ןיא זיא סע --

 רעד טניווו טָאטש רעבלעז רעד ןיא זַא קידנסיוו ,ןָא רעטציא ןופ ןבעל וצ רעווש
 ,יירפ"ןוא-קנַארפ םורַא ךיז טיירד ןוא טפיוז ,טסערפ ,רעדורב ןיימ ןופ רעדרעמ

 טכַאד ,ןענידָאלק ןעזעג טָאה ריא סָאװ םעד בילוצ זַא ,ךעלגעמ טשינ זיא ---

 סנַאה םעד ןעזעג רעטעּפש גָאט ןייא טימ ךיוא טָאה ריא זַא ,סיוא ךייא ךיז

 יי ?עקשטנעה

 .ךעלטייד ץנַאג ןעזעג םיא בָאה ךיא .סיוא טשינ ךיז טכַאד רימ --

 ,לכיב-ץיטָאנ ןייז טכַאמעגוצ טָאה רעטקָאד רעד

 | .ןגיושעג ןוא עלייו ַא טנעיצַאּפ ןייז טכַארטַאב טָאה רע

 .טגערפעג םיא קרַאמ טָאה -- !טּפעשעגסױא ץלַא טשינ ךָאנ טָאה ריא ---

 .טּפעשעגסיױא ץלַא ,ָאי --

 ?רעטקָאד ,ןענופעגסיוא ריא טָאה סָאװ ---

 ,רעבָא ביילג ךיא .רעפטנע ןַא רעטציא ןבעג וצ ךייא רעווש רימ זיא סע --

 -עמַא ןיא טנעז ריא .ןשטנעמ ייווצ יד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא ךיז טפרַאד ריא זַא

 -עג ןיא ץזָאלנײרַא ךָאנ ךיז סָאװ וצ ,עיציזָאּפ ַא ,עילימַאפ ַא טָאה ריא ,עקיר
 ?טנורגּפָא םוצ ןריפ ךייא ןענעק סָאװ ,ןשינעעש

 זיא סָאװ ,ןסיוו ליוו ךיא ןרעה ךייא ןופ ךיא ליוו ,רעטקָאד ,סָאד טשינ --

 ? דנַאטשוצ ןשיכיסּפ ןיימ ןגעוו גנוניימ רעייא

 ןייא רעבָא ךייא טלָאװ ךיא .גנוניימ עטסעּפ ןייק טשינ ךָאנ בָאה ךיא --

 ךיז ןגָאלשסױרַא רעלענש סָאװ ,ןטכַארט וצ טשינ םעד ןגעוו רעמ :ןטַארעג ךַאז

 רעטפָא טייג ,עילימַאפ רעייא טימ רעטפָא טגנערברַאפ .ןשטנעמ ייווצ יד ּפָאק ןופ

 ,רעמ סָאװ ךיז טיירטשעצ ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ,רעטַאעט ןיא
 .ןגיושעג טָאה קרַאמ

 ןעז ןלעוו ךייא טלָאװ ךיא .סעומש רעזדנוא טקידנערַאפ ןבָאה רימ --

 ,םורַא געט יירד ןיא

 ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .ּפָאק ןטימ ןוטעג ןוטעג-לקָאש ַא טָאה קרַאמ

 .טקירדרעד ןוא טציירעג ןעוועג זיא רע .ןסיורד ןיא סױרַא ןוא רעטקָאד
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצ

 דנוװ ענעכַא

 טײקטַאלג רעד ןיא טערונעגנייא ןעוועג זיא ּפָאק סלעשַא

 ןשיק סָאד ןעמונעגמורַא ןבָאה סמערָא עריא ,ןשיק םענופ

 ןעוװעג זיא יז .םינּפ ןטציהעצ ריא וצ טקירדעג סע ןוא

 ַא ןופ ,קערש ןופ ,ורמוא ןקידארומ ַא ןופ טשרעהַאב

 ריא םורַא ךיז טעוו סָאװ קילגמוא ןַא ןופ ,טייקרעכיז-טשינ

 | .ןבעוװרַאפ

 ןבָאה טייקיורמוא ןוא קערש רעד טימ קיטייצכיילג

 עכעלרעדנווו ַא ,דיירפ סעילַאװכ ןגָארטעג ריא ןיא ךיז

 ַא ןיא יז טגיוורַאפ ןוא ריא רעביא טלַאפ סָאװ ,סעיינ סעּפע ןופ גנולַארטשַאב

 ,דיירפ רעקידנעגניז

 זיא ױזַא יוװ ,זיא סע סָאװ גנונעכער ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז

 ,קירעיורט ױזַא ךיוא ןוא ןביוהרעד ,ןייש ױזַא ,םיצולּפ ױזַא ןעמוקעג ץלַא סָאד

 זיא סָאװ ,רוחב רעמַאזנייא רענדָאמ רעד רע זיא רעוװ .רעצ ןוא ןייּפ טימ לופ

 -קנעברַאפ ַא ,רעטקיטייװרַאפ ַא ,רעטכַארטרַאפ ַאזַא ,רעדנעל עטייוו ןופ ןעמוקעג

 ?ףיוא ץלַא טרעדור ןוא טייקליטש ריא ןיא ךיז ןסירעגנײרַא ,רעט

 ? רעלעה קרַאמ ,רע זיא רעוו

 "תודוס סעּפע ךיז ןיא טגָארט ,טנַאסערעטניא ,טכַארטרַאפ ,קירעיורט זיא רע

 -עג טשינ טָאה רע סָאװ סעּפע וצ טפַאשקנעב טימ לופ ,טקיטייװרַאפ זיא ,סקיד

 סָאװ יורפ ַא ,טבילרַאפ זיא רע ןעמעוו ןיא ןָאזרעּפ ַא וצ רעדָא ,ןכיירגרעד טנעק

 .ןעיירפַאב טשינ ךיז ןעק רע ןוא ןבעל ןייז ןיא ,ןורכז ןייז ןיא ןסקַאװעגנייא זיא

 ױזַא ןעוועג םינּפ ןייז זיא ייברעד .ןידָאלק -- ןעמָאנ ַא טנָאמרעד רע טָאה סעּפע

 ,טקיטייוורַאפ

 -רַאפ רעד טימ טלַאטשעג ןייז טימ טרינָאּפמיא רע .ןַאמ רענייש ַא זיא רע

 זיא רע .טייקטמולחרַאפ ןוא רעיורט ןייז טימ ,ןּפיל יד טימ ,רענייז טײקטכַארט

 יז טָאה ,ךיז ןגעוו טדערעג טנװָא טנייה טָאה רע סָאװ םעלַא םעד ןופ ?רעבָא ,רע

 .ןדער ןייז ןיא קיטכירפיוא רעייז ןעוועג זיא רע שטָאכ ,קיניײװ רעייז טסּוװרעד ךיז
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 ןעק רע .ןעמוקַאבסױרַא טשינ ,לעשַאֹר ,יז טָאה םיא ןיא ענעגרָאברַאפ סָאד רָאנ

 ןלעוװו ןשטנעמ עמַאזנייא עטלַא ייווצ יד .סנרעטש יד ןופ זיוה ןיא ןייז טשינ רעמ

 ןרָאװעג טקישעגוצ זיא ,קרַאמ ,רע זַא ,ּפָאק ןיא ךיז ןעמענניײרַא ,ןבעלנייא ױזַא ךיז
 יז טָאה רע ןוא ןוז םענעמוקעגמוא רעייז ןיא ןענָאמרעד ייז לָאז רֶע טָאג ןופ ייז וצ

 ,גנוזענעג ןוא טסיירט ַא ןייז ייז רַאפ לָאז סָאװ ,דניירפ םעד טקישעגוצ רעבירעד

 -טנָא ריא רַאפ ךיז רע טָאה ןעזעג םיא טָאה יז סָאװ ,העש עכעלטע יד ןיא

 ןגעוו סעּפע .רעטרעוו עטלייצעג טדערעג טָאה רע .ךיא ןצנַאג ןטימ טשינ טקעלּפ

 רענעי וצ טפַאשקנעב רעד ןגעוו ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןופ סעּפע ,רענעלּפ ענייז

 ,ןסעגרַאפ ליוו רע עכלעוו ,יורפ!
 .עכַאװ ַא ןגעלעג זיא לעשַאר |

 ןוא רעיורט ,תמא רעקיטש ,םולח :ריא ןיא טשימעגפיונוצ ךיז טָאה ץלַא

 ןייא טרעפעלש ןוא םירבא עלַא ,םישוח עלַא ןָא טסיג סָאװ דיירפ ַאזַא סעּפע
 .ןייא טרעווילג

 ,רוחב םענייש םעד ןיא טבילרַאֿפ יז זיא :ןליפעג עריא טימ טפמעקעג טָאה יז

 -ַאלפ סָאװ ליפעג ַא ?שינעדערנייא ןימ ַאזַא זיולב סע זיא רעדָא ,רעלעה קרַאמ
 -ןעק יז .בעווש-לגיופ ַא יו ,שטנעמ ַא ייב ליפעג ַא ,ןייא ךיז טשעל ןוא ףיוא טרעק

 ןייז ןגעוו ןלייצרעד טפָא ריא טגעלפ ןתח ריא .טייצ העש עכעלטע טשרע םיא

 לסָאי .עינַאּפש ןופ ץעגרע ןעװעטַארסױרַא ףרַאד רע ןכלעוו ,רעלעה קרַאמ טניירפ

 ןבױהעגסױרַא ןרעלעה טָאה רע ,ןברַאפ עכעלרעדנווו ןיא ןרעדליש םיא טגעלפ

 ,ןילַא טייקלדייא יד ,טַאט עקיטכערּפ ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .,ןײלַא ךיז רעביא

 םעד ןגעװ ןָאפעלעט ןיא טלײצרעדנָא ליפױזַא ריא ןרעטלע סלסָאי ןבָאה םעדכָאנ

 זיוה ןיא ייז טקישעגוצ טָאה טָאג סָאװ םעד ןגעװ ,ןוז רעייז ןופ דניירפ-טנגוי

 רעלעה קרַאמ םעד ןופ ןבױלּפָא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .טסיירט ַא רַאפ ןיירַא

 טַאהעג ייז ןבָאה, ןפורעג ריא ןבָאה ייז רעדָא ,ןפורעג טָאה יז ןעוו לָאמ סעדעי ןוא

 ןבָאה ייז .גנוריפפיוא ןוא גנוטלַאה ענייפ ןייז רַאפ דייר-ביול טימ ליומ לופ ַא

 ןופ ןרעטלע יד סָאװ ןענַאטשרַאפ טוג טָאה לעשַאר .ייברעד ןיימ ַא טַאהעג ךיוא
 ,ןליצ ןעלסָאי

 ? ביל םיא יז טָאה --

 ,טרעטַאמעג יז טָאה סע ,עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע טנעקעג טשינ טָאה יז

 ןוא גנוטרַאװרעד ,דיירפ ןופ עיצַארביוװ ַא ןיא טזיורבעג ריא ןיא ןבָאה ןליפעג יד

 .קערש

 םיא ןופ טלַארטש סע .ןָא קילבנגיױא ןטשרע םענופ ןלעפעג ריא זיא רצ

 -גייפ סמענעי ןיא ,ןעלסָאי ןיא ליפיוזַא טנָאמהעד רע .טייקכעלרע ,ןעגנומיטש טימי

 טָאה יז סָאוװ העש| עכעלטע יד ןיא .םיא רַאפ ארומ יז טָאה ךָאד .טייקידנליפ

 -ּפָארַא ךיז ליוו רע ,טקירדרעד זיא רע זַא ןעעזעגנייא יז טָאה טדערעג םיא טימי

 רע ןוא םיא ףיוא טגיל טנַאה עזייב ַא סעּפע .ארומ טָאה רע ןוא ןצרַאה ןופ ןדער
 ,ליפ רעייז ןבעלרעביא טזומעג טָאה רע ..ךיז ןופ ןפרַאווּפָארַא טשינ טנַאה יד ןָאק
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 יקסװָאנשזולד השמ-

 . ?ןעמ טוט סָאװ

 טפירטעגנירַא טָאה רעטצנעפ יד ךרוד .רעטצניפ ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 .,טייקטייוו ענדָאמ ַא ןוא םולח ,טפַאשקנעכ עקידנגָאנ ,דוס טימ לופ טכַאנ עיולב יד

 טײקליטש-טכַאנ יד ףױא ןסייר סָאװ ,ןגנַאלק ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ןסיורד ןופ - |

 ךיא סױרַא ייז טביירט .טײקמַאזנייא יד סָאװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןשטנעמ ןופ

 ,ךיז וצ ןדער ייז .טרָא ןייק ןעניפעג טשינ ךיוא טרָאד ךיז ןענעק ןוא סַאג רעד

 סנטָאש יד ןיא טייקשימייה ןכוז ןוא לדיל ַא סיוא ןעגניז ,ןפייפ ,ןעיירש ,ןכַאל

 ,ןײלַא ךיז ייב טייקשימייה ןכוז ,טכַאנייב  ןופ

 ַא ,עידָאלעמ רעטעשטעילַאקעצ ַא טימ לדיל ַא ןעגנוזעגסיוא רעוװ טָאה ָאד

 -ירפ ןוא בייוו ,רשוי ןגעוו טדערעג ןוא רענעט עקירעזייה ןעמונעג טָאה רוכיש

 ַא ןפיש עקידלגָאװ ןופ ןשינעמורב ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ךייט-ןָאסדָאה ןופ .גניל

 םורב רעצרוק ַא ןטלעוו עטייו ןופ גָאזנָא ןַא יו ךיז טרעה סָאוו ,ןפייפ ףיט

 | | .ךייט ןרעביא

 םישוח יד ,ןעגנַאלק עלַא יד טּפַאכעגפיוא ןוא עכַאװ ַא ןגעלעג זיא לעשַאר

 -נוא טנעה עריא טָאה יז .ףרַאש ןוא ךַאװ ,טגנערטשעגנָא ןעוועג ריא ייב ןענעז

 -עג רעד ,קיגַאזגיז ,לענש טעברַאעג טָאה חומ רעד .ּפָאק ןרעטנוא טרַאּפשעגרעט

 ךופ ףרַאש רעד יו ךיוא ןוא לדָאנ ַא ןופ ףרַאש רעד יוװ ןעוועג זיא ףיול-ןעקנַאד

 .רעסעמ ןּפמעט ַא

 טַאהעג ביל טָאה יז .לרוג ןופ טרַאנעגּפָא ןרָאװעג לָאמ ייווצ ןיוש זיא יז

 סָאװ ןוא ןזירּפַאק ןופ ,רעצ ןופ ,דיירפ ןופ ,טפַאשביל ןייז ןופ ןסָאנעג ,ןַאמ ַא

 הנותח םיא טימ טלָאזעג ,ןַאמ ןטייווצ ַא טַאהעג ביל טָאה יז ?ןזָאלעגסיוא ךיז טָאה

 ? ןרָאװעג זיא סָאװ ,טוג ױװַא ץלַא ,שינָאמרַאה ױזַא ןעוועג זיא ץלַא ,ןבָאה

 טלַאטשעג סָאד ןביירטרַאפ ךיז ןופ טלָאװעג ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה יז

 ןיא םיא טימ ןעוװועג ,טייצ רָאי עכעלטע טנעקעג טָאה יז ןעמעוו ,ןַאמ םעד ןופ

 טשינ רעבָא טָאה יז .גנוסעגרַאפ ,דיירפ ןופ ןהעש זיא ,טייקמיטניא ןופ ןהעש

 ןליפעג עריא ןופ רעקרַאטש ,ריא ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא סע ,טנעקעג

 טלַאטשעג ,ןעמָאנ ןייז טלטרעצעג ,גנוסעגרַאפ זיב טַאהעג ביל םיא טָאה יז

 - ;עטנַאקַאב עריא .עלַא ןּופ לדיימ עטסכעלקילג יד ןעוועג ,גָאט ןופ טונימ רעדעי ןיא

 ,טלעוו רעד ןיא לדיימ עטסכעלקילג יד ןעוועג

 ,טוג קעװַא זיא ץלַא

 רע ,ןבָאה הנותח ןלעוו ייז .טפנוקוצ ַא רַאפ רענעלּפ טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז

 טַאהעג ביל עדייב ךיז ןבָאה ייז ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ ,רעטקָאד ַא ןרעוו טעוו

 ,טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלש טלעוװ יד ךיז געמ ןקירעביא ןטימ ןוא

 ךייק ךָאנ טלָאמעד זיא יז .ןעלסָאי וצ עביל ןופ טשיױרַאב ןעוועג זיא לעשַאר

 טשינ טָאה יז .טנעקַאב םיא טָאה יז ןעוו ,ןעוועג טלַא טשינ רָאי קיצנַאװצ עצנַאג

 .םיא רַאפ טיירג ןעוועג ז זיא יז .ןשינעבעלרעביא-עביל ערעדנַא ןייק ןופ טסּוװעג

 | ,טייקוויטיסנעס רעכעלבייוו ןוא קילג ריא טימ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןךוא טפַאשביל ,םולח ,דיירפ ןיא ןענוּפשרַאפ ןעוועג ייז ןענעז רָאי עכעלטע
 ...םעדכָאנ

 ,,,טיוט רעד

 דןיײּפ- ,רעווש טגיילעג ריא ףיוא ךיז טָאה סע ,טכירעגמוא סע זיא ןעמוקעג

 ,תעגושמ ןיא ןבירטעגניירא יז רועיש ןוא ךעל

 סע זַא ,טכירעג טשינ ךיז טָאה יז .ריא רַאפ טקעעג ךיז טָאה טלעװ יד

 ..יןרעקרעביא ץלַא ןוא םערוטש רעדליוװ ַאזַא ןעמוקנָא ןעק

 ַא ףיוא יו קעװַא זיא ץלַא ,ךעלדירפ ,ליטש ןרָאװעג רעדיוו זיא .םעדכָאנ |

 | .ןרעטש לסָאי ןופ םוקמוא רעד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ .געוו ןטַאלג

 ,ןגָארטוצרעביא סָאד רעווש ןעוועג ריא זיא סע

 דוא םיצולּפ ױזַא ןעמוק ןעק ךַאז ַאזַא זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה יז

 רָאה ליפיזַא ףיוא טיוב ןעמ ןכלעוו ףיוא טנעמַאדנופ ןצנַאג םעד ןבָארגרעטנוא
 .ןעגנונעפ

5 

 ,רעליטש ןוא רעפיט ןרָאװעג זיא טכַאנ יד

 ןרעווקס ,ךעלסעגרעטניה ,ןסַאג .ףָאלש ןיא טבעװרַאפ ןרָאװעג זיא קרָאיײוינ
 דיא ןסַאג ערעדנַא ףיוא .טקידיײלעגסיױא ןוא ליטש ןעוועג ןענעז ןרַאװלוב ןוא

 ,ײז טרעהעג טכַאנ יד סָאװ ,ןשטנעמ ןופ רעדליּפעג ןוא רעדורעג ַא ןעגנַאגעגנָא
 .רענעגעוו ןופ רעדורעג ַא .ןדייל ,דיירפ ,רעיורט ,ןייוועג ,הללק ,גנושטנעב ייז טיג

 ןבעל ,טכיל ,ןטָאש ןופ ליּפש ,רעטכיל עקידנעיירש ,םירוכיש ,סקָארט ,סעסָאב

 ,גנַאגרעטנוא ןוא טרובעג ,טיוט ןוא

 ַא ןעועג זיא ןרעטלע עריא טימ לעשַאר טניוװעג טָאה סע ּוװ ,סַאג יד

 ,ענעדירפוצ ,עטַאז ,עקַיור ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ,ןשטנעמ טניווװעג ןבָאה ָאד .עליטש

 -נָא ,םוטכייר טימ ,קילג ךעלסיב טימ טשטנעבעג ,טלטרעצעג ןענעז סָאװ עכלעזַא
 ,טייקמיטניא-החּפשמ רעד ןופ טלטרעצעג ןרעוו ,סערעירַאק ,סעיציזָאּפ ,דובכ ,ןעז

 יז טריר םערוטש ןייק ,טייקשימייה-החּפשמ רענעגייא רעד ןיא טײקטַאז ןיא ןציז

 ,רעזייה ערעייז ייברַאפ ןעייג ןקילגמוא עכעלרעסיוא ,ןָא טשינ

 -י ,ליטש ןעוועג זיא סַאג רעד ןיא

 -יא ,טירקנָאק ,ןייטש ןופ סיוש םעד רעביא ןגיוזעגנייא ךיז טָאה טכַאנ יד
 | / .קרָאיײינ רעב

 -עג ןדעי ןטסָאמעג ןוא ןגיווװעג ןוא עכַאװ ַא ןגעלעג ץלַא ךָאנ זיא לעשַאר

 וצ טנייה טָאה רעלעה קרַאמ סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןוא גנועז עדעי ,ןריא קנַאד
 ,טדערעג ריא

 .טייקמערַאװ:טעב רעד ןיא טלּפַאצעג רעטציא ךיז ןבָאה עריא רעדילג יד

 -גווורַאפ ַא יו טעב ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה יז .טקַאהעג ריא טָאה ןפיילש יד ןיא
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 יִקסווָאנשזולד השמ

 טכוזעג ןעמעוו טלָאװ יז יװ ,טנעה עריא טקערטשעגסיוא טָאה יז .גנַאלש רעטעד

 .ךיז ןיא ןעמעננירַא ,ןעמערַאוצמורַא

 -ַאּפ ,ךעלעמַאּפ .חומ ריא ןיא טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג יד
 יור ןיא טבעוורַאפ יז ףָאלש רעד טָאה ךעלעמ

 יא *
* 

 רעטקָאד םייב עיסעפנָאק ןייז טקידנערַאפ טָאה רעלעה קרַאמ ןעוו גָאט םעד
 -רַאפ ַא ןעוועג זיא עמיטש ריא .רעטקָאד םעד ןפורעגֿפָא לעשַאר טָאה ,לעדנַאמ

 .לביירט:ןָאפעלעט ןיא עטקיטש

 -עג ַא קרַאמ טָאה ,רעהרַאפ ןייז טיול זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רעטקָאד רעד

 רע .דייר ענייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ זיא ,גנולסיירטעצ עשיכיסּפ עסיוו

 קרַאמ טָאה ,לעדנַאמ רעטקָאד ,טביילג רע יוװ ןוא סקעלּפמָאק ןסיוועג ַא ןופ טדייל

 יד .קרָאי-וינ ןיא עקשטנעה סנַאה םעד טשינ ןוא ןידָאלק יורפ ןייק ןעזעג טשינ

 ,ךיא ןייז ןופ ןייזטסּוװַאברעטניה םעניא ,קנַאדעג ןייז ןיא זיולב ןריטסיסקע ןשטנעמ

 טגערפעג לעשַאר טָאה -- ?ןַארַאפ ךָאד ןענעז ןשטנעמ עכלעזַא רעבָא --

 רעכיז ךייא ךָאד טָאה רע -- .חומ רעד ריא ךיז טלַאּפש סע יװ טליפעג ןוא
 ,ייז ןגעוו טלייצרעד

 ןיוש .טנגעגַאב טשינ רעטציא ייז טָאה קרַאמ רעבָא ,ןַארַאפ ןענעז ייז ---

 ,ןליפעג ענייז ,ןעקנַאדעג ענייז ןעמענרַאפ ,חומ ןייז ןיא ייז ןבעל טייצ רָאי ןעצ

 זיא --- רעטייווצ רעד :טײקרַאבקנַאד ןופ בוח ַא קידלוש רע זיא םענייא .ץרַאה ןייז

 ,ןעניפעג םיא זומ רע ,ןעור טשינ ןקרַאמ סע טזָאל ;רעדורב ןייז ןופ רעדרעמ רעד

 ןיא ,םיא ןיא טרעבקעעג ,טערונעג גנַאל ױזַא טָאה סע .ןעגנערבוצמוא םיא ידכ
 ןכערבסיוא טזומעג טָאה סע זיב ,המשנ ןייז

 ?רעטקָאד ,ןוט ןעמ ףרַאד סָאװ --

 .םעד ןגעוו ןגרָאז וצ סָאװ ָאטשינ .ךעלרעפעג טשינ זיא סע ,טשינרָאג --

 טעװ ,ךיז ןופ טכַארבעגסױרַא ןיוש סע רע טָאה םיוק .ןרעטכינסיוא ךיז טעוװ רע

 טקירד שטנעמ ַא יוװ ױזַא זיא סע .ןסעגרַאפ וצ סָאד םיא רַאפ רעטכייל ןייז ןיוש סע

 ,רעטכייל םיא טרעוו ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער רע ןעוו ןוא קילגמוא ןַא ךיז ןיא
 ,גנוזענעג ַא טליפ רע ןוא ןדנּוװשרַאפ סנטָאש ערעטצניפ יד

 | ?ןקרַאמ רַאפ ןיצידעמ יד זיא סָאװ ---

 ןקנעל ,םעד ןיא ןסעגרַאפ לָאז רע ןעז !לעשַאר עביל ןיימ ,גנויירטשעצ --

 ,ליפ ןפָאלש ,ןסע טוג רע לָאז .שרעדנַא סעּפע ףיוא לָאמ סעדעי סעומש םעד

 ַא זיא סע .ןסעגרַאפ זומ רע .ךייא טימ ,דניק ןטימ ךיז ןליּפש ,רעכיב ןענעייל

 -סױא לענש ךיז טעװ רע .ןַאמ רעקיטפנונרַאפ ,רעגולק ַא זיא קרַאמ .רַאמשָאק

 ,טנעדיצניא ןַא יו רעמ טשינ ,טנעדיצניא רעפעלנייּפ ַא זיא סע .ןלייה
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצנואנייא

 ןלַאפ ןוא גנוניוהרעד
 ןעװעג ןיא טכיזעג ריא .ףָאלש ןופ לעשַאר טָאה ןגירשע |

 .סייווש ןטסגנַא טימ ןסָאגַאב ןוא ךיילב

 םולח ןזייב ַא .ךיז קיורַאב ?לעשַאר ,ריד זיא סָאװ ---

 ןלַאפ תומולח עזייב יד ןלָאז ןוא ףיוא-ייטש .טַאהעג וטסָאה

 יו עז .דניק ןיימ ,ױזַא טָא .עטוג-טשינ ןופ ּפעק יד ףיוא

 .טסיב וד ךיילּב

 עטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא טעב ןרעביא ןגיובעגרעביא

 טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ןקיטומטוג ַא טימ יורפ

 -טלעּפש-ןגױא עניילק טימ ,םיוב ַא ןופ ערָאק קיטש ַא יװ ןדלַאפ ןוא ןשטיינק

 -יירפ ,עקידנפיול ,ןגיוא עניורב רָאּפ ַא טקוקעגסױרַא ןבָאה סע עכלעוו ןופ ,ךעל

 | .עגולק ןוא עכעל

 -ניו סירָאמ רעטָאפ ריא ןופ עמַאמ יד ,עבָאב סלעשַאר ןעוועג זיא סָאד

 .ןַאמלעק
 -- ,ןגיוא יד טכַאמעגפיוא ןוא ןפורעגסיוא לעשַאר טָאה -- !עבָאב ,ָא --

 .םולח ןזייב ַא טַאהעג עקַאט בָאה ךיא .טקעוװעגפיוא ךימ טסָאה וד סָאװ טוג

 | ,ארומ ױזַא בָאה ךיא

 טעװ רענייק ?ןקערש וצ ָאד ךיז זיא סָאװרַאפ ?ױזַא ךיז וטסקערש סָאװ --

 טנייה .גָאט ףיוא טעּפש ןיוש זיא סע .ט טשינ סטכעלש ןייק ,הלילח ,ריד

 ,"גָאט-סובמולָאק, רעד זיא סע ,שזדעלַאק ןיא ןייג טשינ וטספרַאד

 ןײרַא גָאט ןיא טעּפש ױזַא ןפָאלשעגנײרַא ךיא ןיב םעד רעביא --

 ,טוג ,ונ ,טכַאניב טעּפש ןעמוקעגמיײהַא טסיב וד זַא טרעהעג בָאה'כ --

 ריד לע ךיא ,ןלייא טשינ ךיז טספרַאד ,טעב ןיא ןגיל ךָאנ טסנעק ,דניק ןיימ

 ןפָאלש ךָאנ טסנעק ןוא טפַאז-שזנַארָא לסיבַא ןעגנערכניירַא

249 



 יקסווָאנשזולד השמ

 טעּפש רעייז ןפָאלשעגנייא ןיב ךיא .טעב ןיא ןגיל טשינ רעמ ליוו ךיא ---
 !ךעלקערש ױזַא !טָאג ,םולח ַאזַא ןוא

 .ןןרעטש ןרעביא טעלגעג ריא טָאה עטלַא יד

 ץלַא ,סָאװ .טכיילבעגסיוא טסיב !דניק ןיימ ,סייווש טימ ןסָאגעגּפָא טסיב --

 -נייא-ןוא-ןייא טשינ טסיב ,דניק ןיימ ,ןסעגרַאפ םיא ןָא טזומ וד ?ןתח ןייד ךָאנ

 ,קילגמוא רעד ןפָארטעג טָאה ןעמייה ןענָאילימ רשפא ןוא רעטנזיוט ןיא .קיצ

 ןרָאװעג טקוצרַאפ ןענעז טיילעגנוי ,ןפָארטעג סָאד טָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןיא

 רָאג טָאה ייז .ןדַיי ,ךעבענ ,עלַא ןופ סנטסײממַא ןוא ,המחלמ רערעטיב רעד ןיא

 ןיא תוליהק עלַא טכַאמעג ברחומו בורח ,טקיליטרַאפ שטייד רערעטצניפ רעד

 טרעוו ,ןוטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ןעגנוטייצ יד ןיא טנעייל ןעמ זַא ,ןעמייה עטלַא יד

 : | ,רעטצניפ ןוא רעטיב

 ליפ ןופ ,טנעײלעגנָא ליפ ךיוא ךיז בָאה ךיא !עבָאב ,סע סייו ךיא --

 !רעדיוש ַא ,טרעהעגנָא ךיז ןשטנעמ

 סָאד ןעק שטנעמ ןייא זַא ,ןביילג טשינרָאג ןעמ ליוו סָאד טרעה ןעמ ןעוו ---

 יד ףיוא םינלזג עטסיוװ יוװ ,דלַאװ ןיא תויח יוו רעגרע ךָאנ .ןרעדנַא םוצ ןוט

 זיא רע .ןוז סמעס ןָא ןסעגרַאפ ,ןעיירטשעצ ךיז ,דניק ןיימ ,טזומ וד .רעדלעפ

 קימָארטש ַא יװ טוג ױזַא .ןפלעה טשינ ןעק ןעמ רעבָא ,ןתח ןייד ןעוועג עקַאט
 בעל סָאד ןטלַאהנײא טשינ ןעמ ןעק ױזַא ,טרָא ןַא ףיוא טשינ טייטש רעסַאװ

 ןוא ןעשטומ רעטייו ךיז ןומ עקידעבעל יד ןוא טָאג וצ ןרעהעג עטיוט יד
 ..ןבָאה הנותח ,ןצנַאלפ ,ןטעברַא ,ןסינעג ,ןבעל

 יד ןוא ?זיוה ןיא ךָאנ עטַאט רעד זיא ,עבָאב ,ןייש רעייז טסדער וד --
 | ? עמַאמ

 טשינ סעפע זיא טנוזעג סנטַאט ןטימ .סיפָא ןיא קעװַא עדייב ןענעז ייז ---

 רעטשרע רעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק טשינ ןעק רע .ךעליירפ-וצ טשינ ,ךעליירפ

 יד .טיהנייא טשינ םיא ןעק ןעמ ןוא ןטיה טשינ ךיז ליוו רע .עקַאטַא-ץרַאה

 ,ןטוג םוצ ןייז ץלַא לָאז יאוולה .ןפלעהסיורַא ןײרַא סיפָא ןיא םיא טימ טייג עמַאמ

 ךיילב ןעוועג זיא טכיזעג ריא .טעב ןיא טצעזעגפיוא ךיז טָאה לעשַאר

 לסקַא ןייא ןופ .רעיורט ַא טימ ןסָאגַאב ןעוועג ןענעז ןגיוא עריא ,ןייש רעייז ןוא

 עציײלּפ קיטש ַא טקעלּפטנַא ןוא דמעה-טכַאנ ענעדייז סָאד ןלַאפעגּפָארַא זיא

 רעד ןוטעג שוק ַא טָאה יז .רעטסיימ א ןופ טצינשעג .,רָאמרַאמ רעסייוו יו
 :טגָאזעג ןוא ןעבָאב

 ןפלעהסיורַא ןוא ןרידוטש סָאד ןבעגפיוא ןומ לעװ ךיא ךיז טכַאד ---
 ,ןטַאט םעד

 רעד ןפלעה טעװ טָאג .דניק ןיימ ,טכעלש ױזַא טשינ ךָאנ טלַאה סע --

 .ןייז טוג טעװ ץלַא ןוא ןרעוו טנוזעג טעװ עטַאט

 א *
 א
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 דלעפ ןַיא םיוב ַא יװ

 .רעלקעמ:טירטסלָאװ ַא ןעוועג זיא ןַאמלעקניוו סירָאמ רעטסימ

 עטיל ןיא לטעטש ןיילק ַא ןופ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענעז ןרעטלע ענייז
 ןיא ןבָאה סע ןיהּוװ ,קרָאי-וינ ןיא ןלַאטרַאװק עשידִיי יד ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 ןּופ ןעלקניוו עלַא ןופ ןטנַארגימיא ןדִיי רעטנזיוט טמָארטשעגניײרַא טייצ רענעי

 םעד ,רַאּפשנָא ןַא ,םייה עיינ ַא ןענופעג ָאד ןוא רעדנעל עשַיעּפָאריײא-חרזמ יד

 טצנַאלטעגרעֶביא ָאד זיא סָאװ ,לטעטש עשימייה סָאד וליּפַא ,רעגייטש ןשימייה
 | - .  ףטרָאד ןופ ןעזסױא ןטימ ןרָאװעג

 טימ ןוא ןטעקשַאק ייב ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג טָאה ןַאמלעקניװ לאומש

 ,טניזעגזיוה ןייז רַאפ הנויח ןגָאלשעגסױרַא רע טָאה ימ ןוא שינרעטַאמ סיורג

 .ןריובעג ָאד ןענעז עכלעוו ,רעדניק ייווצ ןוא בייוו ןייז ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 רעדניק יד ידכ ,תעל-תעמ ןיא העש ףלעווצ ןוא ןעצ טעװערָאהעג טָאה לאומש
 זיא טעברַא יד ,רערַאד ַא ,רעכעלקנערק ַא ןעוועג זיא רע .ןרעגנוה טשינ ןלָאז

 ןעמענ ,ּפַאש ןופ ךיז ןגירקסיורַא ןופ טמולחעג טָאה רע .רעווש ןלַאפעג םיא

 ,םולח םעד ןכעלקריוװרַאפ וצ ןעגנַאגרעד טשינ לָאמנייק רעבָא ,סענזיב וצ ךיז

 רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ןעוועג .ור ןוא . דיירפ ןופ געט ןעזעג ןטלעז טָאה רע

  ,אשמ רעד ייב לזייא ןַא יו טעברַא

 "ַאפ רעד זיא ,רָאי ןעצ ןוועג טלַא זיא ,לגניי ערעטלע סָאד ,סירָאמ ןעוו

 ןזייּפש ןופ לוע םעד ןעמונעגרעביא טָאה עמַאמ יד .ןברָאטשעגּפָא םיא רעט

 טנעקעג טשינ רעבָא טָאה יז .לוש ןיא ןוא דמלמ .ַא וצ ייז ןקיש ,רעדניק עדייב

 טָאה --סירָאמ-- השמ רעניילק רעד ןוא ,סעציײלּפ עריא ףיוא ץלַא ןגָארטסױא

 ךעלדנעב-רינש ,ךעלעבעװש .,ןעגנוטייצ טפיוקרַאפ טָאה רע .ןפלעהוצ טזומעג

 ייברעד ןוא סָאג ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא זיא רע .קרָאי-וינ ןופ ןסַאג יד ןיא

 ,םייה רעד ןבעגעגרעביא ,קידוװעמעש ,ךעלרע ןעוועג זיא רע .טנרעלעג טוג ךיז

 ,טנייועג ריא טָאה ץרַאה סָאד ןוא דיירפ ליפ טַאהעג םיא ןופ טָאה עמַאמ יד

 ןענידרַאפ סַאג ןיא ןפילמורַא ןוא גָאט ןופ ןהעש ליפ ןסײרקעװַא זומ רע סָאװ

 ,שינעמוקסיוא רעד וצ רעייטשוצ טלעג לסיבַא

 ןוא טעטיזרעװינוא ןיא ןיירַא םעדכָאנ ,לושכיוה יד טקידנעעג טָאה רע

 -סיוא ,תוחוכ יד רעביא טעברַאעג טָאה רע .טַאקָאװדַא ףיוא ןרידוטש ןעמונעג

 ,תוכאלמ ײלרעלַא ןוטעג גָאטיײב ןוא טכַאנייב טנרעלעג .עמַאמ עטלַא יד ןטלַאהוצ

 ,לכש .וא ּפָאק ןפרַאש ןייז טימ לענש ןעמונרַאפ ץלַא ,טנרעלעג טוג ךיז טָאה רע

 טָאה רע .זיוה זעיגילער-גנערטש ַא ןופ לדיימ ַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע

 טָאה רע .ערעירַאק עדנצנעלג ַא ךיז רַאפ טַאהעג ןוא טַאקָאװדַא ףיוא טקידנעעג
 סעיצידַארט עלַא טימ זיוה שידִיי ַא טריפעג ,סיפָא ןַא ךיז טנפעעג ,טַאהעג הנותח
 עכלעוו ,לרעטכעט ַא ייז ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא סע .טייקנייש רעשידִיי ןוא

 ַא ןעמוקַאב טָאה דניק סָאד ךיוא ,לעשַאר -- לחר ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה ייז

 ןטפַאשביל עלַא טימ ,טצנַאלפעגנייא תולעמ עלַא טימ ,גנויצרעד עשידִיי ענייפ
 | ,טייקנייש עלענָאיצידַארט .עטכישעג ,םיבוט םימי עשידִיי רַאפ
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 יקסווָאנשזולד השמ

 "רעד ןייק טַאהעג טשינ רעבָא ,טַאקָאװדַא רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע

 טימ רעיָאל רענַאקירעמַא םעד ןופ טינש םעד טּפַאכעג טשינ טָאה רע .גלָאפ

 שינעדנעלברַאפ ןוא ךעלעדיירד ,ןלַאפנייא ,טייקערטיכ ,טייקטנכערעגסיוא ןייז

 .ײרערַאנעג ,דייר ןופ

 יָארּפ ןייז ןבעגעגרעביא ןעוועג .ןסעצָארּפ טליּפשרַאפ ןוא ןענוװעג טָאה רע

 ןוא ,גלָאפרעד רַאפ ךיז טלגנַארעג תוחוכ עלַא טימ ,ןבעל ןוא בייל טימ עיסעפ

 ןייז בילוצ ןעװעג סע זיא קיטש ַא .ןעמוקעג טשינ סעּפע זיא גלָאפרעד רעד

 קנַארק ןעגנוגיינ טימ ,רעכעלקנערק ַא ,רערַאד ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא רע .טנוזעג

 םעניילק םעד ןיא רעכַאמ-ןטעקשַאק רעד לאומש רעטָאפ ןייז יו ױזַא ,ןרעװ וצ

 .קרָאי-וינ רעסיורג רעד ןיא םעדכָאנ ןוא עטיל רעד ןיא עלעטעטש

 ןיא ןטָארעגניײרא ,טלקיװטנַא טוג שיזיפ ןסקַאװעג לייורעד זיא לעשַאר

 טוג ךיז טָאה יז .זיוה ןיא ייז ייב טניווװועג טָאה סָאװ ,עבָאב ריא ןוא עמַאמ ריא

 ןבולק ,קרָאי"וינ ןיא ןבולק-טנגוי עכעלטע וצ טרעהעג ,טניירפ טַאהעג ,טנרעלעג)

 -נָאק ,סרעטַאעט ,סמּועזומ ןיא ןעגנַאגעג ;רעטקַארַאכ ןשידַיילַאנָאיצַאנ ַא ןופ

 ,טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ קַאמשעג ןכעלרעדנּוװ ַא ךיז ןיא טלקיװטנַא ,ןטרעצ

 .טייקנייש רעשידִיי ןוא קיזומ

 ןעועג רעווש םיא זיא סע .טרעגרערַאפ ךיז טָאה רעטָאפ םייב טנוזעג סָאד

 טקעדַאב זיא ּפָאק רעד .טַאקָאװדַא סלַא קיטקַארּפ ןייז טימ רעטייוו ןייגוצנָא

 -- גנַאג רעד ,עדימ ןרָאװעג ןענעז ןגיוא יד ,רָאה עיורג-רעבליז טימ ןרָאװעג

 וצ ןעגנַאגעגרעביא לַאטעמ ןופ ,רעכַאװש -- ןדער ןופ גנַאלק רעד ,רערעווש ַא

 .טייקירעזייה

 .רעלקעמ-טירטסלָאװ ַא ןרָאװעג ןוא עיסעּפָארּפ יד ןבעגעגפיוא טָאה רע

 "וצ םיא ןבָאה עכלעוו ,טײל-טירטסלָאװ ןשיוװצ עטנַאקַאב ליפ טַאהעג טָאה רע

 רעבָא ןעגנַאגעג טוג קירעביא טשינ םיא סע זיא ָאד ךיוא .םעד וצ טדערעג

 :ךַאזטּפיױה יד ןוא דניזעגזיוה ןייז רַאפ הסנרּפ ןגָאלשעגסױרַא חווירב טָאה רע

 טשינרָאג ריא לָאז סע ,ןטײקכעלמעװקַאב עלַא ןבָאה לָאז לעשַאר זַא ,ןעזעג

 ןייגרעד לָאז ןוא ןסיוו ,ןרידוטש ,ןענרעל טימ ןבעגּפָא ןענעק ךיז לָאז יז ,ןלעפ

 ,טכַאמעג ךיז טָאה רע יוװ ערעירַאק רערעסעב ַא וצ

 סױרַא טסקַאװ ,טירטסלָאװ ןופ קע ןַא ןיא לקניוו ןקיגרַאב-ךעלמורק ַא ןופ

 "שזדניעשטסקע קַאטס קרָאי-וינ; עדייבעג עקיטרַאליטס ןוא עזָאלליטס עטלַא יד

 .קיטנעמַאנרָא-רוטּפלוקס ןוא ןזינרַאק ,סענמולָאק עריא טימ -- עזרעב יד ---

 טסַאּפ סמולָאק יד ןוא ןלייז ענרענייטש יד ךרוד נַאגנײרַא רעטשרעדָאּפ רעד

 ַא רַאפ יװ ,םּועסילָאק ַא וצ גנַאגניירא ןַא רַאפ ,זױה-ערעּפָא ןַא רַאפ רעכיג

 ןופ ןעגנונעּפָאה ליפ ױזַא ךיז ןיא ןייא טּפַאז סָאװ עדייבעג יד זיא סָאד .עזרעב

 ןוא טכַאמ ןעלמַאזנָא ,ןרעװ וצ ךייר ריא ךרוד ןוא ריא ןיא ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ

 ,שטנעמ רעד טעװ רשפא .ןעגנושיוטנַא ערעטיב ,ןעגנושיוטנַא ךיוא --- ןוא טלעג

252 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יו

 ַא ךרוד ןוא תובישח ,טכַאמ וצ ָאד ןייגרעד ,רעטירד רעד רעדָא ,רעד רעדָא

 ..טײקמערָא ,טײקנלַאפעג -- ֹוצ תולרוג ןוא ןלַאפוצ ןופ דָאר םעניא עלעפיירש

 ןעמ טלַאפ "שזדניעשטסקע קַאטס קרָאי-ינ; רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא

 ריא .טכַאנרַאפ רעמוז:טעּפש ַא ןיא קָאטשנעניב ַא ןיא יו ,שיורעג ַא ןיא ןײרַא
 -קַאזנַארט-טלעג ןוא ןרעפיצ ןופ ךיירגינעק ןטימ םינּפ"לא-םינּפ ןייטש טביילב

 ןופ ןעמענ רעטרעדנוה -- ןעמענ ןוא סעיצקַא ,סקַאטס ,ןריּפַאּפ-טרעװ ,סעיצ

 שינעציילפרַאפ ַא ךיוא ןוא דנַאל ןצנַאג םעד ןופ סעינאּפמַאק ,ןטסָארט ,סעמריפ

 ןצעזעג ענעגייא עריא ךיז טָאה ךיירגינעק עקיזָאד סָאד .ןעניטעלויב-ץנַאניפ ןופ

 ןוא ןלַאירעטַאמ-יור ,דלָאג ןוא תורוחס ןופ קרַאמ-טלעװ םעד ןריטקיד סָאװ

 זַא ןעלכיימש ,טעלג ,ןבייה ,ןפרַאװ ןימ ַא ןָא טייג סע .ןכַאז עטעברַאעגסיוא

 ןופ ץעזעג סָאד ןָא טײג ָאד .לכיימש םעד וצ דניוו ןוא ייו לָאמליײט זיא סע

 ..טלעג טלעג ,טלעג ןוא עיזוליא ,ליּפש ,םולח ,ןטָאש ,דלָאג

 ןקיקעיריפ ןסיורג םעד רעביא ןסָאגעצ זיא טכיל עטּפמעדעג-לקנוט  ַא

 יד ןיא ךעלרעטצנעפיזָאלג עקיד עטלטסעקעג יד ןופ טמוק טכיל סָאד .ללח

 -עגנָא ןענעז לָאז ןופ ןעלקניוו ריפ עלַא ןיא .ןטיפוס עטבלעוועג עפיט ,עכיוה
 טפרַאװ ןוא רָאטקעשזָארּפ רעקיזיר ַא רדסכ טור סע עכלעוו ףיוא ,ןטנווייל ןגיוצ

 ןעגנירּפש ןטנוויל יד ףיוא .ןרעפיצ ןוא ןרעפיצ טימ טכיל ןירג-ךעלבלעג ַא

 ץַאלּפ ןכַאמ ,ךיילג ןדניוושרַאפ ןוא טייקלענש רעקידרעביפ ַא ןיא ןרעפיצ יד

 ,ערעדנַא רַאפ

 -עז עכלעוו ,ןקסָאיק עקידנור ןפרָאװעצ ןעייטש לָאז ןקיזיר םעד ןטימניא

 ןטעברַא קינייװעניא .סרעלקעמ-טירטסלָאװ רעטרעדנוה יד רַאפ ךעלסיפָא יד ןענ

 טימ דייר ןיא ןרעפיצ ,ןעניטעלויב סיוא ןּפַאלק ןענישַאמ-ביירש .,ןענָאפעלעט

 ןיירַא ,סױרַא ןוא ןירַא ןפרָאװעג ןרעוו סָאװ ,ןעגנַאלק ,רענעט ןופ עיצַאנָאטניא

 ,שינעלייאעג רעקידרעביפ ןיא זיימ עטמסרַאפ יו םורַא ןפיול ןשטנעמ .סױרַא ןוא

 "טניירפ ,עזייב ןקילב טימ ךיז ןפרַאװַאב ,ןרעדנַא ןרעביא רענייא ןפיול ,ךיז ןגָאי

 -סיפֲא יד ןיא ןיירַא ןעגנירּפש .ענעקָארשעצ ,עיור ,עטלַאק ,עקיטומטוג ,עכעל

 ןדליו םעד ןיא ןשטנעמ יד ןּפַאכרעד סעּפע ןליוו ייז .סױרַא ןצנַאט ןוא ךעל

 ַא ,טלעג ,םוטכייר ?סע זיא סָאװ .ןכיירגרעד סע ייז ןליוו לענש ,לענש ,געיעג

 סָאװ ,ןדניוושרַאפ עגר רעקיצנייא ןַא ןיא ןָאק סָאװ ךַאז ַא ?קילג טגָאירעד-טשינ

 | ,ןֿפַאכוצנָא סע טעּפשיוצ ןיוש ןייז סעגר עטלייצעג ןיא ןָאק

 ױזַא .זיא סע סָאװ טשינ ןיילַא ןסייוו ,סרעפיוקרַאפ ,סרעפיוק ,ןשטנעמ יד
 יד ייב ,טלעװו רעצנַאג רעד ןיא סעזרעב ,ןלַאז:ליּפש עלַא ןיא סיוא סע טעז

 טרעוװ טלעג ּוװ טרָאד ,טלעוו רעד ןיא רעצעלּפ-ליּפש עסיורג יד ןופ ןשיט-ליּפש

 ןלעוו רַאפ ,גנוטרַאװרעד רעקידרעביפ רַאפ ,ןגעוו טייקיטליגכיילג רַאפ ןפרָאװעג

 ,לייורעד עמוס עקניניילק ַא ןכיירגרעד רַאפ ,ןּרעוװ ןגינעגרַאפ רַאפ ,ןרעוו ךייר

 םוטעמוא -- ןגעוװ גנולייורַאפ רַאפ רעדָא ,עטסקיטיינ סָאד ךיז ןפיוק וצ ידכ

 ,סעּפע ןכיירגרעד ןלעװ סָאד ןוא שינעלייא ,געיעג ,רעביפ ,דרַאזַאה רעד סע זיאי
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 יקסװָאנשזולד השמ

 -רַאפ ַא זיולב זיא'ס רעדָא ,קילג סע זיא יצ :זיא סע סָאװ טשינ טסייוו רענייק

 ןצנַאג ןייז תמאב ךיז טגָאי שטנעמ רעד סָאװ ךָאנ סָאד זיא יצ ,שינעדנעלב
 ,ײרערַאנּפָא ןוא ײרערַאנ-טסבלעז ,עיזוליא רָאג סע זיא רעדָא ,ןבעל

 ,עדייבעג רעד םורַא ןוא טירטסלָאו ןופ עדייבעג רעד ןיא ָאד ןשטנעמ יד

 ,"שזדניעטסקע-קַאטס קרָאי-ינ; םעד ןופ ןעגנולײטּפָא יד ןיא ןוא קנעב יד ןיא

 יד ,ןעזסיוא ןוא גנודיילק םענעדישרַאפ ןיא ,רעטלע םענעדישרַאפ ןיא ןענעז

 ןופ תובישח ןוא ןכייצ רעד ,ךעלכעלב -- רעדיילק ערעייז ףיוא ןגָארט סרעלקעמ

 -גזױט רַאפ רעפיוקרַאפ ןוא רעפיוק ,רעלטימרַאפ ןענעז עקיזָאד יד .ךַאפ רעייז

 ,רעליימ ,טנעה יד טימ ןטעברַא ייז ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןשטנעמ ערעדנַא רעט

 ליונק-ןורענ ַא ןופ רַאװריװ ַא זיא סע .ןעגנוגעווַאב ,סעיצַאלוקיטסעשז ,ןגיוא

 ,ךיוה ןכַאל ייז ,ךיז ןעקשוש ןוא ךיוה ןדער ייז .עזרעב רעקרָאי-וינ רעד ןיא

 -ַאלג ,קידהפינח ,קיטכירפיוא ,ךעלמורק ןעלכיימש ייז .קידנעגנילק ןעשטָאכָאכ

 ןעילפ ןוא ןעשזדנָאלב ןקילב ערעייז .זייב ,ןצלַאזעג ,ךעלטניירפ ,טלַאק ,קיט
 -ַאבעמ עניילק יד וצ ,טנעוו יד ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןטנווייל עכעלגנעל יד ןופ

 .ןרעפיצ טימ ,וצ ןוא ףיוא ךיז ןכַאמ סָאװ ,ךעלריט עשינ

 ןשטנעמ יד ןענעז ,ןבעל-ןעילימַאפ רעייז ןופ זיירק ןיא ,ןעמייה ערעייז ןיא

 -עפע טשינ רשפא ןענָאק ,עטמיוצעג ,שנעגיוצרעד-טוג ,רעגריב עליטש ,עקַיור

 ןגיל ,ךישקעטש ןגָארט וצ ביל רעכיז ןבָאה ,בייוו רעד וצ רעליימ ערעייז ןענ

 -גינעק רעייז ןיא ,רעבָא ָאד .ןעלמירד ןוא לוטש רעכייו רעד ןיא ןגיוצעגסיוא
 קידרעבליזקעווק ןענעז ייז .שער ןוא טעּפמיא טימ ךיז ןכָאק ,ייז --- ןרעדליּפ --- ךייר

 ערעייז ןופ סױרַא ןעגנירּפש דייר .ןפיורש ףיוא ןעייג רעליימ ערעייז ,דניוושעג/
 ַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז .ןטנוויל יד ףיא ןצנַאט סָאװ ןרעפיצ יד יװ רעליימ

 ,טלעג ןוא טלעג ,ןרעפיצ ,סעיצקַאזנַארט ,סעיצַאלוקלַאק ןופ םי ןטזיורבעצ

 "-ניוו סירָאמ ,רעטָאפ סלעשַאר ןסעזעג זיא ךעלסיפָא יד ןופ םענייא ןיא

 .ןַאמלעק
 זיא -- ןכיירגלָאפרע ןייק טשינ רעבָא ,טַאקָאװדַא ןטוג ַא -- רעיֵאל ַא ןופ

 ,רעלקעמ-טירטסלָאװ ַא וצ ןרָאװעג לגלוגמ רע

 ןלעפַאב יד טריפעגסיוא ןוא ןסעזעג ָאד רע ןיא גָאט ןיא העש עכעלטע

 טפיוקעג ,ןריּפַאּפ טלקעמרַאפ טָאה רע .ךיירגינעק-טירטסלָאװ םעד ןופ ןצעזעג

 ןוא טנידעג קרַאטש-וצ טשינ םיא טָאה טנוזעג סָאד .טפיוקרַאפ ,ערעדנַא רַאפ

 -עג טלָאװ ןוא ןוט טלָאװעג טָאה רעּפרעק רעד סָאװ ץלַא טגלָאפעגסיוא טשינ
 .ןוט טנָאק

 זיא רע .ךיירגלָאפרעד ליפוצ ןעוועג טשינ ךיוא ָאד זיא ןַאמלעקניװ סירָאמ

 "ןבעל ַא ןכַאמ; וצ געיעג םוצ ,ןכַאזטלעג יוצ טסַאּפעגוצ ליפוצ ןעוועג טשינ

 רענַאקירעמַא ןַא ןופ ךיז טרעדָאפ סע סָאװ טרַאדנַאטס:סנבעל םעד וצ ןוא
 .שטנעמ ןטכַאמעג

 "גוגיינ טַאהעג ,המשנ עשיטעָאּפ ַא טגָאמרָאפ ,רעמיורט ַא ןעוועג זיא רע
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 דלעפ ןיא םיוב- ַא יװ

 ןוא רוטַארעטיל רַאפ ,ןעעדיא ענעביוהרעד רַאפ ,טייקנייש רעקיטסייג רַאפ ןעג
 -רַאפ וצ יו ךוב ןטוג ַא ןענעייל וצ טריסערעטניא רעמ םיא טָאה סע .טסנוק
 טָאה סע .טלעג ןענידרַאפ טנָאקעג טלָאװ רע ּוװ ,ןריּפַאּפ-טרעװ עטוג ןעלקעמ

 א ןיא קרעווטסנוק ןופ גנולעטשסיוא ןַא ןעז ןייג וצ טריסערעטניא רעמ םיא
 | ,סעיצקַא ןופ עיצקַאזנַארט ַא ןריפכרוד יװ ,םּועזומ

 ,ןרעדנַא םוצ גָאט ןייא ןופ רעלקעמ-טירטסלָאװ סלַא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע
 רעד ןיא ,סעינַאּפמָאק ןוא ןטסָארט עקיזיר יד ןיא ,טירטסלָאװ ןיא טרָאד

 ןשטנעמ רעטנזױט טימ ,ךיז רַאפ טלעװ ערעדנוזַאב ַא סע זיא ,גנוטסעפ-טלעג
 סָאװ עכלעזַא ,סַאג ןופ ןשטנעמ ,סרעלקעמ ,ןרענָאיצקַא ,ןעמוק ןוא ןעייג עכלעוו
 ןריּפַאּפ יד ןופ ףיוקרַאפ ןוא ףיוק ,ףיול םעניא טריסערעטניארַאפ קיטולב ןענעז
 םעד ףיוא קידנקוק ןעגנערברַאפ טייצ רעייז ןליוו סָאװ ,רעייגקידייל ךיוא ןוא
 ןייק טשינ ןבָאה ןוא ליּפש ןיא ןעײרדנײרַא ךיז ןליוו רעדָא ,ןרעפיצ ןופ םליפ
 ."שוּפ, ןטשרע םעד טשינ ןבָאה ,וויטַאיציניא ןייק ,בייהנָא ןייק ,טלעג ןייק ,טומ

 -עצ ןיא ןציז יז ,עמריפ רעד ןופ סרעלקעמ יד ןציז ןטנעילק יד רעטניה
 :רעמינּפ ןופ לעטשנעמַאזוצ רעקירילָאק ַא :רעמינּפ ןשטנעמ -- סעזָאּפ ענעפרָאװ
 -רענייב ,עטקָאטעג ,ענעגיוצעגסיוא ,ענעּפָאלעגנָא ,עטיור ,עכיילב ,עניד ,עבָארג
 -עיורט ,עפיט ,עּפמעט ,עגולק ,עקידנפיול ,עליטש :ןגיוא רעמינּפ יד ןיא .עקיד
 -ןָאפעלעט יד ייב טנעה ,רעליימ ,ןגיוא יד .עפרַאש ,עקידרעסַאװ ,עשירַאנ ,עקיר
 ןוא ןטכַאמעג טימ ןענהצע ייז .ןשרעה ןוא ןלעּפַאב ,ןעװעדנַאמָאק ךעלביירט
 .שינעדנעלברַאפ ןוא םענרַאפ ,לעטשנָא טימ ןשער ייז .לכיימש ןקיטכירפיוא
 ,רעהפיוא ןָא ,ךעלביירט- ןָאפעלעט ןיא ןעװעסַאמירג

 "וצ ךיז טזומעג טָאה רע .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמלעקניװ סירָאמ
 עטצעל ןייז רע טלָאװ ,טשינ ןעוו .רעלקעמ-טירטסלָאװ רעתמא ןַא ןייז וצ ןסַאּפ
 עטסעב יד ןלעשַאר ןבעג וצ טלעג טפרַאדעג טָאה רע .ןריולרַאפ ךיוא עיציזָאּפ
 זַא ,טסוװעג טשינ טָאה יז ןוא טגנַאלרַאפ טשינ םיא ןופ סע טָאה יז .גנויצרעד
 םעד ןוא ריא רַאפ בירקמ ןצנַאגניא ךיז זיא רע זַא ,טייז ןייז ןופ ןברק ַא זיא סע
 .ןריא ןייזליווו

 ? לעשַאר ןוא

 ביל ,ןעגנוזעצ ,ךעליירפ ,טמיטשעג טוג ןעוועג ,טנרעלעג טוג ךיז טָאה יז
 ריא וצ ךיז ןבָאה עלַא ,ןשטנעמ ןופ טפַאשלעזעג ַא ןיא ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג
 -נילק ריא ןרעה ,ריא טימ ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג האנה טָאה ןעמ ,טרעהעגוצ
 -ןח עריא ןעז ןוא לכיימש ריא ,ךעלהשעמ עגולק עריא ,רעטכעלעג קידנעג
 .עבמָאג --- ןוא ןקַאב ןשיװצ ןעלקניוו יד ןיא ךיז ןגייל סָאװ ,ךעלבירג

 | ,רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא יז
 -רעד ענייז ןגעוו ריא רַאפ טױרטרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ענעדירפוצ ַא ,עליטש ַא יורפ ַא ,עריא רעטומ יד ךיוא .סעגַאלרעדינ ןוא ןגלָאפ
 טָאה ,ןײלַא ךיז טימ ןוא לקניװ ריא טימ ,ןבעליןעילימַאּפ ןעמיטניא ריא טימ
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 "עג טשינ טָאה לעשַאר ןוא רעטָאפ ןגעװ טלייצרעד טשינ ןלעשַאר לָאמנייק

 םורַא ןעגנוזעג טָאה ץלַא ,ךעליירפ ױזַא ןעוועג זיא ריא םורַא ץלַא .טגערפ

 ,רעיורט ךיז םורַא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא ןטלעז ריא זיֹא סע .ריא ןיא ןוא ריא

 -ַארט ןופ .ןשינעעשעג עשיגַארט ,ןשטנעמ ענעדירפוצ-טשינ ,רעמינּכ עקירעיורט

 יז וצ .סָאניק יד ןופ ,רעטַאעט ןופ ,רעכיב ןופ טסּוװעג זיולב יז טָאה סעידעג

 רעוא ןוא ןגױא עריא וצ טשינ רעבָא ,טכיירגרעד ךיוא סע טָאה זיוה ןיא

 ריא ןיא טָאה רע .ןטיז עטוג עלַא טנרעלענּפָארַא רעטָאפ ריא ןופ טָאה יז

 ןעמונעגטימ קידנעטש יז טָאה רע .קיזומ ,רוטַארעטיל רַאפ שוח ַא טלקיװטנַא

 ריא ןזיװעגנָא ,קרָאי-וינ ןופ רעצעלּפ-קיזמ עסיורג יד ןיא ןטרעצנָאק ףיוא

 יּפֶא זיוה ןיא ןוא עטכישעג עשידִיי רעקיטש ריא טלייצרעד ,ןענעייל וצ סָאװ

 רעכעלמיטסקלָאּפ רעלענָאיצידַארט רעצנַאג רעד ןיא םיבוט-םימי עלַא ןטיהעג

 ,טייקנייש

 םעלַא טימ ןדירפוצ ,ךעלקילג ןעוועג זיא ,טנגוי ענייש ַא טַאהעג טָאה יז

 | יריא וצ טכיירגרעד סָאװ סעלַא טימ ןוא ריא םורַא

 .לעגנע ןַאמרָאנ טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה טנוװָא-ץנַאט ַא ףיוא לָאמנייא

 ,טייקטכייל ַא טימ ריא ףיוא ןלַאפעגּפָארַא ןוא םיצולּפ ױזַא סע זיא ןעמוקעג

 ײלּפמָאק ריא טכַאמעג ,טצנַאטעג ריא טימ טָאה רע .דיירפ רענעגנוזעצ ַא טימ

 ,טנגעגַאב טָאה רע סָאװ לדיימ עטסנעש יד זיא יז זַא ,ןטנעמ

 ,קידנכַאל ןעמונעגפיוא סע טָאה יז ןוא ןייש טדערעג טָאה רע

 "רַאפ רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה ןוא עמערַאװ ַא ןעוועג זיא עמיטש ןייז

 ינַאג רעד טימ ,לדיימ רעקירעייןצכַא רעד ןופ בוט-םוי םעד ןיא ,טייקטמולח

 ךיז טָאה יז .לכיימש ןייז ןוא דייר ענייז ןעמונעגפיוא טָאה יז .טפַאשביל רעצ

 ןַא סָאה רע זַא ,טעטיזרעווינוא ןיא רָאי ןטייוצ ןיא זיא רע זַא ,טסוװרעד

 ןוא ,קרָאי"ינ ןיא ןבולק-טכַאנ ןיא טפָא טייג רע זַא ,ליבָאמָאטױא םענעגייא

 קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ עלופ ןייז טעװ רע ןעוו ,רָאי ַא רעביא ףיוא ךיז טיירג רע זַא

 ,עּפָארײא רעביא עזייר ַא ףיוא ,טלַא רָאי

 ףריא וצ ןגיובעגוצ רעּפרעק ןקנַאלש ןייז ןוא טצנַאטעג ריא טימ טָאה רע

 ענייז ,טגיװרַאפ יז טָאה עמיטש ןייז ,ןרעטיצ יד ןוא ץיה יד טליפעג טָאה יז

 .העש עקידרעביפ ַא טבעלעגרעביא טָאה יז ,טמולחעגנייא ריא ןבָאה דייר ענייש

 זיא סָאװ ,ןַאמ ַא טימ טצנַאטעג טָאה יז סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 ןייז ,רעטנַאגעלע ןַא ,רענייש ַא זיא ןוא ,ריא ןופ רעטלע רָאי ייווצ רעביא טימ

 ענייז ןיא ןוא ןכַאל ןייז ןיא טייקשיניצ ַא לסיבַא ,רעכערפ ַא עקַאט זיא לכיימש

 סָאװ םולח רעטסנעש רעד ךָאד זיא סע .םעד ןגעוו טכַארט רעוו רעבָא ,דייר

 ןוא ןטרַאװ רעסעב ?םיא ןופ סױרַא דלַאב סָאװרַאפ ,םיצולּפ ױזַא ןָא טמוק

 .יײןיש ןביוהרעד ןוא טוג ױזַא זיא ץלַא ,ןגיוא יד ןכַאמרַאפ

 רע .ךייר ןענעז ןרעטלע ענייז זַא ,ךייר זיא רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רע

 טשינ וליפַא ךיז טָאה לעשַאר .ןטפעשעג סרעטָאפ םעד ןעמענרעביא ךיוא טעװ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 םעד ןגעוװ ךיז טָאה יז .םוטכייר ןוא טלעג ןגעװ דייר ענייז וצ טרעהעגוצ
 יו ןוא סנױזַא זיא סע סָאװ טכַארטעג טשינ וליפַא ןוא טגרָאזעג טשינ לָאמנייק
 .עקירעמַא ןיא ,טלעוו רעקיטנייה רעד ןיא םוטכייר טימ ןייגרעד ןָאק ןעמ טייוו

 ,בולקיץנַאט רעקיגנַאר:טירד ַא ןעוועג זיא סע

 טָאה ןידניירפ ַא סריא .ןגעוו טייקירעגיינ ןופ ןעגנַאגעג טנייה ָאד זיא יז
 ןענעקַאב טייצ רעדעי וצ ָאד ןָאק ןעמ זַא ,טגָאזעג ןוא סערדַא םעד ןבעגעג ריא
 -ןינ ןיא םירוחב עטסעב יד .ענעגיוצרעד-טוג ,ענייפ ,עטנַאסערעטניא ,ךעלגנִיי
 .טיילעגנוי-טעטיזרעווינוא ,קרָאי

 .רעצעלּפ עכלעזַא ןיא ןעמונעגסױרַא טשינ לָאמנייק יז טָאה רעטָאפ רעד
 ,ןענרעל ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז .םעד וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז
 ןדַאלנייא רעדָא ,סנידניירפ עריא וצ סיטרַאּפ ףיוא ןייג ןיא ,רעכיב ןענעייל ןיא
 ,ןײרַא זיוה ןיא ךיז וצ עריא סנידניירפ יד

 ףיוא לַאז-ץנַאט ַא ןיילַא ןכוזַאב וצ קשח ַא ןעמונעגנָא יז טָאה לָאמ סָאד
 ןרעטלע יד .ןידניירפ ריא טימ סױרַא טייג יז זַא ,טכַארטעגוצ טָאה יז .ייוודָארב
 -רַאפ עריא ןיא טרעטשעג טשינ לָאמנײק ריא ,יורטוצ ריא וצ טַאהעג ןבָאה
 -יוא ןַא ןבײרט ,דרעפ ףיוא ןטייר ,ןצנַאט טנרעלעג ריא טָאה ןעמ ,סנגינעג
 ןעוװעג זיא ןוא ןעמונַאב טוג ץלַא טָאה יז .זייא ןפיוא ךיז ןשטילג ,ליבָאמָאט
 ,לדיימ רעשידָאמ-טנייה רענַאקירעמַא ןַא ןופ רעטסומ ַא

 -נעמ עדמערפ ,רעמינּפ עדמערפ ןפָארטעגנָא יז טָאה לַאזיץנַאט םעד ןיא
 ףיא ךיז ןלייוורַאפ וצ ןיולב ןכוז סָאװ עכלעזַא ,עקירעילטימ ןוא עגנוי ,ןשט
 ץנַאג ,עמַאזנייא ןשטנעמ ,טפַאשטנַאקַאב ןכוז סָאװ עכלעזַא ןוא העש עכעלטע
 -ַאב ןייז ,לדיימ סָאד טכוז ןַאמרעגנוי רעד .קרָאי-וינ ןסיורג םעד ןיא ןיילַא
 רענייא .ןטבילעג םעד ,רוחב םעד טכוז לדיימ סָאד ןוא ,עטבילעג ַא ,עטרעש
 ,דיירפ רעדָא ,טײקמערַאװ ןרעדנַא םייב ליוו

 עטשרע סָאד ןוא לָאמ עטשרע סָאד ןעװעג ָאד זיא ןַאמלעקניװ לעשַאר
 ;ןעזסיוא ןייז טימ טרעטסײגַאב יז טָאה סָאװ ןַאמנעגנוי ַא טימ ךיז טנעקַאב לָאמ
 טָאה ןטכָאלפעגניירַא טָאה רע סָאװ דייר יד ןיא .ןצנַאט ןייז טימ ,ןדער ןייז טימ
 רעטָאפ רעד יצ ,זיוה ךייר ַא ןופ יצ .זיא יז רעוװ ןעניפעגסיוא טוװּורּפעג רע
 ַא זיא רעטָאפ רעד זַא ,טגָאזעג םיא קידנעיײגיײברַאפ טָאה לעשַאר .ךייר זיא
 ,סעיצקַא ןוא ןריּפַאּפ-טרעװ טפיוקרַאפ ןוא טפיוק ,ןַאמ-טירטסלָאװ

 רעיוא ןיא ריא טעשטּפעשעג ןוא טצנַאטעג ,טרעהעגוצ ךיז טָאה ןַאמרָאנ
 ןעמענסױרַא יז טעװ רע ,ןכוזַאב וצ יז טגָאזעגוצ טָאה רע .עביל ןופ דייר ןײרַא
 רע סָאװ ,גנוניווװ רעניילק רענעגייא ןייז ןיא ךיז וצ ןדַאלנייא יז טעװ רע ,טפָא
 ןטסנעש סקרָאי-וינ ןופ טייז:ברעמ רעד ןיא רעזייה יד ןופ םענייא ןיא טָאה
 ,קרַאּפ-לַארטנעצ רעד ,קרַאּפ

 -- קרָאי-וװינ ןיא טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ לדיימ עטסנעש יד טסיב וד --
 וד -- רענעק-ןעיורפ ןוא טעטירָאטױא ןַא ןופ ןָאט ַא טימ טדערעג רע טָאה
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 ַא ןוא לױמ ןיילק ַא טסָאה ,דייז יו ןענעז רָאה ענייד ןוא ןטסעבמַא טסצנַאט
 .לזענ טרַאצ

 ןופ זיא רע זַא ,טסוװעג טָאה יז .טמערַאװעג רעטרעװ יד ןבָאה ןלעשַאר

 -רעווינוא ןיא ןוא לושכיוה רעד ןיא טנגעגַאב טָאה יז סָאװ ,רעמירַאב ּפיט םעד

 טינ זיא סע רעבָא ןרעהוצ טשינ דייר ערעייז וצ ליפוצ ךיז רָאט ןעמ .טעטיז

  טדער רע .ןָאט רעד ריא טלעפעג סע .ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ,ךעלדעש

 -עג טלָאװ יז ןוא רעקיסיירד יד ןיא ןַאמ ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ רע יוו ריא וצ

 ,ץלָאטש ,טומ וצ-טיג ,טרינַאּפמיא ןדער ןימ  ַאזַא .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעוו

 תודוס ןעױרטנָא ןיוש ריא ןעק ןעמ ,יורפ ַא יו ךיז טליפ לדיימ סָאד ןוא עדריוו

 ,בייוו ןּוא ןַאמ ןופ ןשינמייהעג עלַא יד ןיוש טסייוו יז ןוא

 .עטנַאקַאב עטלַא יװ ןעוועג ןיוש ייז ןענעז ץנעט עכעלטע ךָאנ

 רעיוא ןיא טעשטּפעשעג ריא רע טָאה -- לעשַאר ,לדיימ ןיימ ןייז טסעוו ---
 | ,ביל ךיד בָאה ךיא -- .ןײרַא

 זיא רע .דייר ענייז ןלעפעג ריא ןענעז סע .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה יז

 ,רענייש ַא זיא ,עמיטש עקיטכערּפ ַא טָאה רע .ליוו רע סָאװ טסייוו רע ,רעטסיירד ַא

 ,שיניצ יזַא ריא ףיוא טקוק ,ןגיוא עכערפ טָאה רע

 רע .ליבָאמָאטױא םענעגייא ןייז ןיא טנוװָא םענעי יז רע טָאה טריפעגמייהַא

 .ןסַאג רעקרָאי-וינ יד רעביא ןבירטעג טייקטינעג טימ ןוא לדער םייב ןסעזעג זיא
 ןדעי ,ןַארָאטסער ןדעי ןעק סָאװ םענייא ןופ לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה רע

 -מַאטש עלַא טימ ,טלעוװ-ןרָאיטקַא רעד טימ טכָאקעגסיוא זיא ,יײװדָארב ןופ לקניוו

 .רעליּפשיוש ןדעי ןעק ,רעזייה עשיטַארקָאטסירַא ןיא ןיײרַא טמוק ,טסעג

 קידנבייהפיוא ,טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא רע טָאה -- עסירטקַא ענעי --

 -ליעטקָאק ַא ףיוא ריא ייב ןעוועג טלמונַא ,טוג רעייז ךיא ןעק יז --- לדער ןופ

 רימ וצ ןדַאלנייא ךיד ךיא לעװ ,עטוג ַא ןייז טסעוװ ,לעשַאר ,וד ביוא ןוא ,יטרַאּפ

 ,ענעי ןוא ,רימ ייב ןייז ןלעוװ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עלַא יד ןעוו ,יטרַאּפ ַא ףיוא

 .עלעקלַאיל ַא זיא יז ,טפָא רעייז ךיז ןפערט רימ ,ןירעליּפשיוש-םליפ יד

 ?ןַאמרָאנ ,עטוג ַא ןייז לע ךיא ביוא ,טסייה סָאװ ---

 .קַאב ןיא שוק ַא ןבעגעג ריא ןוא ןגיובעגוצ טכייל ךיז טָאה רע

 ?וטסניימ סָאװ ---

 ,ןיימ ךיא סָאװ טסייוו לדיימ ַא זַא ,ביל בָאה ךיא ןוא קידגצייר טסיב וד --

 ַא טימ רעפטנע ןַא רַאפ ןעמונעגנָא סע טָאה רע .עכַאלעצ ךיז טָאה יִז

 | ,המכסה

 ייב ןעמונעג טָאה רע .זיוה םוצ טריפעגוצ יז רע טָאה טכַאנ עבלַאה םורַא

 .ןפור וצ רעדיו יז םורַא געט עכעלטע ןיא טגָאזעגוצ ןוא ןָאפעלעט םעד ריא

 טימ ןוא ּפָאק ריא ןעמונעגמורַא רע טָאה ,ליבָאמָאטױא םעד ןופ ןײגסױרַא םייב
 -נגעקטנַא טשינ ,טרעוועג טשינ ךיז טָאה יז .ריא ןיא ןגיוזעגנייא ךיז ןּפיל ענייז
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 ריא זיא ןַאמרָאנ .ךעלריטַאנ ױזַא ,שימייה ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .טלעטשעג
 ?ןלעטשנגעקטנַא ךיז יז ףרַאד סָאװ ,ןלעפעג

 טָאה יז ,םולח ןיא יו ןעגנַאגעגמורַא יז זיא געט ייווצ עטסטנעָאנ יד ןיא

 ,םיא ןיא טבילרַאפ זיא יז יצ ,טסּוװעג טשיִנ טָאה יז .ןענַאמרָאנ ןגעוו טכַארטעג

 וצ םיא טרַאגעג ,םיא ףיוא טרַאװעג טָאה יז .ַאזַא יירעפיטש ַא זיולב זיא סע רעדָא

 .עשירעמירַאב ןייז ייז ןגעמ ,דייר ענייז ןרעה .,ןעז

 ןָאפעלעט םעניא טדערעג טָאה יז ,ןפורעגּפָא יז רֶע טָאה גָאט ןטירד ןפיוא
 -עג ךיז טָאה עמיטש ריא .טציירעג ,טריטלַאזקע ,גנוטרַאװרעד ןיא ,קידרעביפ

 .טייקלופ רעטסנרע יצ רעבליז ןקידנעגנילק ןופ ןטיב

 טרַאװעג בָאה ךיא .ןָאפעלעט ןיא ךיד ןרעה וצ טוג זיא סע !ןַאמרָאנ ,ָא --
 ,ףור ןייד ףיוא

 -רַאפ ױזַא ןיב ךיא !לעשַאר ,ןפור רעִירֿפ ךיד טנעקעג טשינ בָאה ךיא --

 / .צצרוק טכענ יד ,עצרוק ןענעז ןטנוװָא יד .עטנַאקַאב ליפוזַא בָאה ךיא .ןעמונ

 טָאה לעשַאר .ךעלמייהמוא ןוא ךערפ טכַאלעצ ךיז רע טָאה רעטרעוו יד ייב

 ,סעצײלּפ יד טימ בייה ןשיעװרענ ַא טימ רעטכעלעג םעד טּפַאכעגפיוא
 ? ןַאמרָאנ ,ןעיורפ טסניימ וד ,עטנַאקַאב ליפיוזַא טסָאה וד ---

 .עטסקידנציײיר יד רעבָא טסיב וד !לעשַאר ערעייט ןיימ ,ןעיורפ רעכיז ---

 ,רימ ןופ טסכַאל וד ,טסנרע טשינ סע טסניימ וד !ןַאמרָאנ ,ױזַא טשינ דער --

 ? לעשַאר ,ריד ןֹופ --

 ,טייקרעכיז ַאזַא טימ טסדער וד --

 ?לעשַאר ,ךיז רימ ןעעז ןעוו ---

 ,טסליוו וד ןעוו ,ןעמיטשַאב טספרַאד וד ? ןעוו --

 ? טנוװָא ןגרָאמ ---

 ןָאסיל, ןיא טרעצנָאק ַא ףיוא רימ טימ ןייג טלָאװעג טסלָאװ !טוג --
 ?"םוידיעטס

 ףייפ ןכָאנ ןוא ףייפ ןימ ַאזַא לביירט-ןָאפעלעט םעניא טרעהעג טָאה לעשַאר

 ' ,לרעטכעלעג ףרַאש ַא

 !רעבייו עטלַא רַאפ טוג זיא סָאד ,ע --

 ןטעליב ייווצ ןגרָאמ ףיוא טקנוּפ בָאה ךיא --
 ...םעדכָאנ רעבָא ,טוג --

 ? טרעצנָאק ןכָאנ ,וטסניימ סָאװ ---

 ןיימ טימ ריד ךָאנ ןעמוק לע ךיא .ןגרָאמ ךיז רימ ןעעז !טשינרָאג --
 .ליבָאמָאטיױא

 סע .קע זיב קע ןופ טלופרעביא ןעוועג ןענעז םוידַאטס ןיא רעצעלּפ-ץיז יד

 וו ,םּועסילָאק ַא ןיא רעדָא רעטַאעטיפמַא ןשימיור ַא ןיא יו ןעזעגסיוא טָאה

 -רַאפ ךיז ןוא רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז טגעלפ קלָאפ סָאד

 יד וצ ןוא רענדער ,רעלטסניק יד ןופ ןעירעליּפש יד וצ קידנקוקוצ ,ןלייוו
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 טפמעקעג ,תויח עדליװ טימ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעפמעק ,ןרָאטַאידַאלג
 ,ןפמַאק יד ןיא ןברָאטשעג רעדָא טגיזעג ,ענערַא רעד ףיוא

 ,עדַארטסע רעד וצ םינּפ ןטימ ,ןגייובסיוא עקידנור ןיא רעצעלּפיץיז ןעייר יד
 ןופ טנגוי רעקידנרידוטש ,גרַאװגנוי לייט ןטסערג םענופ טצעזַאב ןעוועג ןענעז
 ייב ןריובעג טנגוי ַא -- ןילקורב ,סקנָארב ,קרָאי-וינ ןופ ןטכיש ןוא ןלייט עלַא

 ןופ ,טלעו רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןרעטלע
 טימ רעצעלּפ-ץיז יד ןופ גייבסיוא רעד .ןטעטילַאנָאיצַאנ ןוא ןסַאר ענעדישרַאפ

 ,רעכעפ רעקיברַאפליפ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד
 ,ןלייט צלַא ןיא ןזָאלבעגּפיוא

 ,טנווָא-רעמוז רעכעלבליק ,רעכעליולב ַא

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד רעביא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טנװָא ןופ טייקיולב יד

 -דמעה עטרילָאק ,ןעיורפ ןופ ךעלעקזולב עקיברַאפנדישרַאפ ,גנודיילק רעייז סָאװ
 ןעגנָאהעצ ,ןּפמָאל יד ןופ רעטכיל עשירטקעלע יד רעטנוא ןבָאה ,רענעמ ןיפ ךעל
 ןבָאה רעטכיל יד ןעוו .ןברַאפ ןופ עינָאפמיס ַא ןפַאשעג ,ץַאלּפ ןקיזיר םעד רעביא

 רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד טָאה עדַארטסע רעד ףיוא ןוא ןשָאלעגסיוא ךיז

 -ַאגיס יד ןופ ךעלרעייפ יד ןעזעג וליפַא ןעמ טָאה ,קיזומ טימ טציײלפעגסױרַא

 -ילג יו ,טצילבעגפיוא ןברַאפ ןופ שימעג ןשינָאפמיס ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטער
 ,טנגעג ןקידלַאװ ַא ןיא ךעלמירעוו

 -בלַאה ךיז טָאה רע .רעטסעקרָא ןופ טייוו ןסעזעג ןענעז ןַאמרָאנ ןוא לעשַאר

 ןטימ ,רענייז ןיא טנַאה סלעשַאר ןטלַאהעג טָאה רע .טרעצנָאק םוצ טרעהעגוצ

 טָאה טנַאה ןייא טימ ןוא ןעלסקַא עריא ףיוא טנעלעגנָא ךיז רע טָאה רעּפרעק

 -ומ רעכעלרעדנוװ רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז ,זדלַאה ריא ןעמונעגמורַא רע

 -עגנייא ןגיוא עריא ,עדַארטסע רעד ףיוא טייוו טרָאד ןסָאלּפעג טָאה סָאװ ,קיז
 .רעטסעקרָא םענופ ךיז ןגיוו ןשימטיר םעניא טזיּפש

 ליוו יז ליפיוו ,לעגנע ןַאמרָאנ רעקיזָאד רעד שטנעמ רענדָאמ ַא זיא רע

 עכערפ ,דייר עקידנכַאל טדער רע ,טשינ יז ןעק ,זיא רע רעוו םיא ןופ ןגירקסױרַא

 -ַאב טלָאװעג ךיז טלָאװ רע זַא ןוא ,ךייר זיא רע זַא ,זיולב ריא טגָאז רע .דייר

 .רענעלּפ עסיורג טָאה רע זַא ןוא ,רעטָאפ ריא טימ ןענעק

 יד טגיוורַאפ ןוא רענעט עכעלרעדנווו טציילפעג ןבָאה עדַארטסע רעד ןופ

 רעדעי .טייקיור רעקיטפנַאז ןיא ,ור ןיא ,םולח ןיא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ןָאט ןייז ,ףַאשַאב םעד וצ לייט םעד ךיז ןופ טפושיכעגסױרַא טָאה טנעמורטסניא
 | ,טײקצנַאג רעשימטיר רעד וצ

 ,טייז סנַאמרָאנ ןיא טעשטּפעשעג לעשַאר טָאה -- ךעלטעג ,ךעלרעדנוּווװ ---

 .ןייש ױזַא סיוא טעז ץלַא .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןיא ןסעגרַאפ ךיד טכַאמ סע --

 ?ןַאמרָאנ ,קיזומ ביל טסָאה

 םיא ןעייטש סָאװ ןכַאז יד לטבמ זיא סָאװ רענייא יו ,ןוטעג:ךַאל ַא טָאה רע
 | : ןָא טשינ
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 טָאה -- ןוט וצ ןכַאז ערעקיטכיוו בָאה ךיא .רעהַא ןטלעז ָאד םוק ךיא --
 ןטרַאװ רימ ףיוא .טשינ ךיא ? םעד ףיוא טייצ ןרילרַאפ ןעק רעװ -- .טגָאזעג רע
 ףשטנעמ ליפ ױזַא ןוא סענזיב ליפ ױזַא

 ױזַא ,ור ַאזַא ריד טיג סע יװ טשינ טסליפ .ןשטנעמ ַא טרעטייל קיזומ ---
 ,טלעוו עקידפושיכ ַא ,וטסיב טלעוו רעדנַא ןַא ןיא .םורַא טרעטַאלפ טייקנייש ליפ
 ,ןסיורד ןיא טשינ סע טסעז וד סָאװ

 !לעשַאר ,לדיימ ענדָאמ ַא טסיב -- .טכַאלעג רע טָאה -- עיזעָאּפ זיא סָאד --
 ןײגפױרַא טנייה טסליװ .ןכַאז ענייש ןזייו ריד לעװ ךיא ,ביל ךיד בָאה ךיא
 ?רימ וצ

 -טסיירד ,ןָאט ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז עלעסיבַא ,ןוטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז
 יז טָאה --- לגנִיי ַא ךָאנ ךָאד זיא רע .לרעטכעלעג ךעלמייהמוא ןייז ןוא טייק
 טימ רשפא ?ןלעשַאר ,ריא ןופ רעטלע ןייז סָאד רע ןעק לפיוו טימ -- טכַארטעג
 -עג תמא ןַא ףיוא טלָאװ רע יװ ,לעטשנָא ַאזַא טכַאמ רע ןוא ,רעטלע רָאי יירד
 ,,טלעוו עצנַאג יד טנעק

 ןעעז רימ ,געט עכעלטע טשרע ךיז ןענעק רימ ?ןַאמרָאנ ,וטסדער סָאװ ---
 ...ןוא ,ןוא לָאמ עטייווצ סָאד ךיז

 בָאה ךיא ,ךיז טזָאל סע סָאװ ץלַא ןעמענ ףרַאד ןעמ .ןייז סע ףרַאד ױזַא ---
 ךיז רעדָא ,ןקערש וצ ךיז ָאד זיא סָאװ ,לעשַאר ,ביל ךימ טסָאה וד ,ביל ךיד
 ,ןּפיל עקיטפַאז טימ לדיימ ַא טסיב וד ,דניק ןייק טשינ ןיוש טסיב וד ?ןעמעש וצ

 .םערָא ריא ןופ טײקטעקַאנ עכעלבליק יד טרירַאב רעטסעפ טָאה םערָא ןייז
 ךיז טָאה יז ,זדלַאה םוצ ,עצײלּפ ריא וצ ןגיובעגוצ רעטכייל ּפָאק ןייז טָאה רע
 -עג טכייל ּפָאק םעד ,םיא וצ ןגיובעג רַאברירַאב םיוק ,טכייל רעּפרעק ריא טימ
 ,זדלַאה ריא וצ ןלַאפעגוצ עגר ַא ןענעז ןּפיל עסייה ענייז .ליומ ןייז וצ טקערטש
 .ןוטעג-שוק ַא ריא טָאה רע

 שנייז סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע .ןוטעג רעטיצ ןטכייל ַא טָאה יז
 םורַא ןשטנעמ יד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז .עריא ןיא ןגיוזעגנייא ךיז ןבָאה ןּפיל
 -לָאג-רעבליז ןגרָאמירפ ַא יוװ ןעוועג זיא סע .טשױרַאב ןעוועג זיא יז רָאנ ,ריא
 גרעב ףיוא ,ןזָארג ןוא ןעגנוצנַאלּפ עטכַאמשרַאפ ףיוא טלַאפ סָאװ ,יוט רעקיד
 רעצנַאג רעד רַאבקנַאד ןעװעג זיא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה יז .ןלָאט ןוא
 :ןוטעג-עשטּפעש ַא טָאה יז .טלעוו

 ! ןַאמרָאנ ,ןַאמרָאנ --

 ריא םורַא ןטכָאלפעגמורַא טנַאה ןייז רעדיװ ןוא טרעפטנעעג טשינ טָאה רע
 .םערָא ןייז ןופ טײרדעגסױרַא טכייל ךיז טָאה יז .זדלַאה

 רעד ןופ טלקניפעג ןבָאה ןרעטש .יולב ןעוועג זיא ייז רעביא למיה רעד
 רעד ןופ ןרעײפ-עמַאלקער יד ןופ ,למיה רעװעזָאר ַא ןעזעג ךיז טָאה סנטייוז
 | ,טכַאנ ןטימניא טָאטש רעסיורג

 -ץיז יד ףיוא ןשטנעמ רעטנזױט יד .טקידנעעג ךיז טָאה טרעצנָאק רעד
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 -ןשטנעמ ןטימ ןעמַאזוצ סױרַא רעטציא ייז ןענעז עדייב .טכַאוװרעד ןבָאה רעצעלּפ

 .טָארטש

 ,ליבָאמָאטױא ןייז וצ טריפעגוצ ןלעשַאר טָאה ןַאמרָאנ

 טנַאה ןייא טימ .טדערעג קינייו טָאה רע .םיהַא טריפעגּפָא יז טָאה רע

 ,זדלַאה ריא םורַא ןטכָאלּפרַאפ ערעדנַא יד ןוא ָאטױא םעד ןבירטעג רע טָאה
 ןביוהעגנָא ריא טָאה סע .טמיטשעג-טוג ,ךעליירפ ,ךעלקילג ןעוועג זיא יז

 סָאד רעסעב ליפ םיא טדיילק סע .ןגייווש קיטציא ןייז ןוא גנוטלַאה ןייז ןלעפעג

 זיא רע .טנַאסערעטניא ,טסנרע םיא טכַאמ סע -- טכַארטעג יז טָאה -- ןגייווש

 .ןבירטעגכרוד ,גולק

 ,ןגיושעג טָאה רע

 גנוניוו רעד ןיא ךיז וצ ןייא רעטציא יז טדַאל רע ןעוו ,טכַארטעג טָאה יז

 צלַא .יורפ ַא ןיוש יז זיא ןעמעלַא ךָאנ .טלקַאװעג טשינ ךיז רשפא יז טלָאװ ,רענייז

 ַא ןופ ןענעז ריא ןיא רָאּפ עמוק סָאװ ןשינעעשעג עלַא ןוא תומולח עריא

 ,יורפ רעפייר רענעסקַאוװרעד
 -עג ןרָאװעג םיצולּפ זיא רע .ןדַאלעגנייא טשינ טנװֶא טנייה יז טָאה רע

 ,לרעייפ ךעלמייהמוא ןַא טימ טנערבעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד .לופסינמייה
 יד ףיוא ,ןַאמלעקניװ סירָאמ ןופ גנוניוו רעד וצ טריפעגוצ יז טָאה רע

 | ,ןסַאג עטסקיצכַא

 ַא טשרעהעג טָאה ןסַאג יד ןיא .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג זיא סע

 -ַאב ןעוועג רעטצנעפ יד ןענעז ןטרָאד ןוא ָאד .טכַאנ רעטעּפש ןופ טייקליטש

 ןעמ טָאה גנוניוװ רעד ןיא .ךוב א טנעיילעג רעוו טָאה רעטצנעפ םעד ןיא ,ןטכיול

 טָאה ,הריד רעד ןיא ,ָאד .טכַאנ ןטימניא עלהשעמ ַא טימ דניק ַא טגיוועגנייא
 עסיורג וצ ןייגרעד ,ןרעו וצ ךייר רענעלּפ ,תונובשח ןוא רענעלּפ טכַאמעג רעוו

 ,עטרעטנָאלּפרַאפ ןוא ענייש ,ענעביוהרעד ,עלעקנוט ןוא עלַאינעג רענעלּפ ,ןכַאז

 .עמורק
 .ןפָא ןעוועג ןענעז רעזייה יד ןיא רעטצנעפ עלַא

 וצ ןעירשעגסיוא ,טרעמָאיעג ןבָאה ןוא ץעק ןפָאלעג ןענעז רעכעד יד ףיוא

 ןגָארטרעד ךיז טָאה ץעגרע ןופ ,רעצ-עביל רעייז טייקיולב רעד וצ ןוא הנבל רעד
 ןָאסדָאה ןופ ,ןעמורב ליטש ַא ןלַאפעג זיא רעטצנעפ ַא ןופ ,רוכיש ַא ןופ לדיל ַא

 דנַאל ןופ טייוו רעד ןיא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןפיש ןופ ןעמורב ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה

 ,ךייט ןופ טיירב ןוא סיורג רעד רעביא ,ןיירַא

 טייקנפָא יד ןטינשעג ןוא ךייט ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה עלעטניוו ךעלבליק ַא

 .קיטכיזכרוד ןוא ףיט ןעוועג זיא טכַאנ רעד ןופ טייקיולב יד .ןסַאג יד ןופ

 .טעשטּפעשעג ןַאמרָאנ טָאה -- ןעז ךיד לעוװ ךיא ---

 ?ןפור וטסעוו ןעוו ,ןַאמרָאנ ,ָאי ---

 .ךָאװטימ ?טנייה זיא סָאװ .ןעמונרַאפ ױזַא ןיב ךיא ,טשינ סייוו ךיא --

 ,םורַא געט עכעלטע ןיא גנולק ַא ןבעג ריד לעװ ךיא ךעלגעמ
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 :סָאװ ,סעכעלמייהמוא סעּפע ןוא דוס טימ לופ ןעוועג דייר ענייז ןענעז רעדיוו

 לופ ןרָאװעג ןענעז סעגר יד רָאנ .סעגר ףיוא קירעיורט ןלעשַאר טכַאמעג טָאה
 -..ןדנַאר יד רעביא רעבירַא טציילפ ןוא לופ טרעוו ןייוו רעכעב רעקימיוש רעד יו

 לא לא }
1 

 :טָאה טכַאנרַאפ ַא ןיא םורַא געט עכעלטע ןיא .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןַאמרָאנ

 ףעגנולקעג רעדיוװ רע

 .ןײרַא טנַאה ןיא לביירט סָאד ןעמונעג טָאה ןַאמלעקניװ סירָאמ

 | ?טדער רעוו ,ּוָאלעה ---

 !טנעמָאמ ןייא ,טוג ,ןלעשַאר רַאפ ,ָא

 טמעשרַאפ לסיבַא רעטָאפ ןפיוא טקוקעג ,ןרָאװעג טיור זיא םינּפ סלעשַאר

 ,ןָאפעלעט םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוא

 'טָאה רעטָאפ רעד .טרעטיצעגרעטנוא לסיבַא טָאה עמיטש ריא -- !וָאלעה ---

 ! ןַאמרָאנ ,ָא --- ןינע ןַא סעּפע ןיא ןוטרַאפ זיא רע יװ ,טכַאמעג ךיז
 ..ךיילב ןוא טיור ןשיװצ טליּפשעג ןבָאה םינּפ םענייש ריא ףיוא ןברַאפ יד

 ,קידנעילג ןוא ןקָארשעצ ,קירעגיינ בלַאה ןעוועג ןענעז ןגיוא יד

 'וד ביוא ,רעטָאפ ןיימ טימ סױרַא ייג ךיא !ןיינ ?טנוװָא ןיא טנייה ,ןעוו ---

 '?ןעו .טשינ טסנעק וד ,ָא .טוג רעייז ןעוועג טלָאװ ,זדנוא וצ ןעמוקוצ טסליװ

 טכַאמ סע .זיוה ןיא ָאד זיא רע ?טוג ,רימ ךָאנ ןעמוקוצ טסעװ .טנװָא ןגרָאמ
 | ! סיוא טשינ

 .םוצ טקוקעג עטמעשרַאפ ַא רעדיו ,לביירט סָאד טגײלעגקעװַא טָאה יז

 ןיא טכַאנרַאפ רעד טרעמעדעגנירַא טָאה רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד .רעטָאפ
 | ,ןברַאפ עיולב ןוא עוװעזָאר

 'ןייא טשינ םיא וטסדַאל סָאװרַאפ ?לעשַאר ,רעטנַאקַאב ןייד זיא רעוו ---

 'ךיז טספרַאד -- קיטייז ױזַא טגערפעג ןַאמלעקניװ סירָאמ טָאה -- ?זיוה ןיא

 ;עטנַאקַאב ןבָאה געמ ,רָאי ןצכַא רעביא ,רעטלע ןייד ןיא לדיימ ַא .ןעמעש טשינ

 ,טיילעגנוי

 ,קידנעגנילק טכַאלעג טָאה יז

 'ןצניינ םיוק ןעוועג טלַא זיא יז ןעוו טַאהעג הנותח ךָאד טָאה עמַאמ יד --

 .רָאי

 .דגיק ןיימ ,ָאי --

 ,םעד ןופ טשינ ךָאנ טכַארט .ךיא --

 .ּפָאק ןרעביא ןוטעג טעלג ַא ריא טָאה רעטָאפ רעד

 'ןיא טסיב וד .זיא רוחב רעד רעוו ,טגָאזעג טשינ ץלַא ךָאנ רימ טסָאה --

 :טסיב !לעשַאר ןפורנָא סָאד ךיא לָאז יװ ,טמיטשעג ענדָאמ ױזַא געט טטצעל יד
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 יד טגיילעג טלָאװ ץעמע יו ,סיוא טעז סע .טריטלַאזקע ,טמולחרַאפ ,קידרעביפ
 ,ץלַא ןביילקסיוא ריד טסנעק וד ןוא סיפ ענייד רַאפ טלעוו עצנַאג

 ןטעג שוק ַא םיא ןוא רעטָאפ םוצ רעטנענ ןעגנַאגעגוצ ,טכַאלעג טָאה יז
 .קַאב ןיא

 ,טגָאזעג רע טָאה -- סיוא יױזַא זיולב רימ ךיז טכַאד רשפא ---
 .רעטָאפ ,סיוא טשינ ריד ךיז טכַאד סע --

 ...םה --

 זה ןשידִיי ןכייר ַא ןופ טמַאטש רע .לעגנע ןַאמרָאנ זיא ןעמָאנ ןייז ---

 -ןָאסיול ןיא ןעוועג ןעמַאזוצ ןענעז רימ .טנעקַאב קילעפוצ םיא טימ ךיז בָאה ךיא
 .םוידַאטס

 םעד ןענעכערסיוא טשינ רימ טספרַאד ?לעגנע ןַאמרָאנ ,וטסגָאז יוו --

 םיא וטסנָאק ,טסליוו וד ביוא רעבָא .ןתח ןייד טשינ ךָאד זיא רע .סוחי ןצנַאג
 ,ןיירַא זיוה ןיא זדנוא וצ ןדַאלניײא

 .ןעז לעוװו ךיא --

 ?ריד טלעפעג רע --

 .ָאי זַא ,ךיז טכַאד --

 ,ןענַאמרָאנ ןגעוו ןטַאט ןטימ סעומש םעד ןסייררעביא טלָאװעג טָאה יז

 ,דימ רעייז סנטצעל סיוא טסעז וד ? רעטָאפ ,עיצַאקַאװ ףיוא וטסרָאפ ןעוו ---
 ,טייצ שדוח ַא ףיוא עדַאנַאק ןייק ךָאװ ערעדנַא יד ןרָאפקעװַא עלַא ןלעוו רימ

 טימ וד ןוא קרָאי-וינ ןיא ביילב ךיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ? ךיוא ךיא ---

 -ַאמ יד ןוא וד .טעברַאעגרעביא טשינ ךָאנ ךיז בָאה ךיא .זיולב ןרָאפ עמַאמ רעד

 וד ,עדימ ריד ייב ןענעז ןגיוא יד .ךיילב לסיבַא טיוא טסעז .ןרָאפ טזומ ריא ,עמ
 ,ךיא טשינ .ןרָאפקעװַא טזומ ריא .רעווש טסטעברַא

 ןביילב טשינ טסעוװ וד ןוא רעמוז רערעווש ַא זיא סע .לעשַאר ,ךיוא וד ---
 .קרָאיד-וינ ןיא ןײלַא

 ףיוא ןרָאפוצקעװַא ןדירפוצ רעייז ןעוועג לעשַאר טלָאװ לָאמ סרעדנַא ןַא

 ןרַאברעדנּוװ ַא ףיוא רעטָאפ ןופ ןרָאװעג טנַאלּפעג זיא עזייר יד .טייצ שדוח ַא

 | ,ןפוא

 רעייז ןייז טסעוװ ,לעשַאר ,ןעז טסעוװ ,עזייר עכעלרעדנווו ַא ןייז טעוװ סע

 ןיא ןלעטשּפָא ךיז ןלעוו רימ ןוא ַארַאגַאינ יד ןכוזַאב ךיוא ןלעוו רימ ,ןדירפוצ

 .ךעלרעדנּוװ ןייז טעוו סע .גרעב-סקאדגָארידַא יד

 -עמַא טוג ןעק רעטָאפ רעד .ךעלרעדנּוװ ןייז טעוו סע זַא ,טסּוװעג טָאה יז

 ןייז טעװ סע .געוו ןפיוא ןלעטָאה עטסעב יד ןיא ןלעטשּפָא ךיז ןלעוו ייז .עקיר

 ךיז טָאה יז יװ םעדכָאנ ,רָאי-ייה טקנוּפ רעבָא ,טנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא

 ףיוא ןרָאפקעװַא יז ןָאק ױזַא יו .ךעלגעממוא ךָאד זיא סָאד .ןענַאמרָאנ טימ טנעקַאב
 ?ןיינ ?קנַארק ךיז ןכַאמ רשפא .ןסעגרַאפ ריא ןיא טעװ ןַאמרָאנ ?טייצ שדוח ַא

 ןפלעה טשינרָאג טעװ סע .טשינ ךיוא גוט סע ?טעברַא ליפ טָאה יז זַא ,רשפא
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 עטַאט רעד .ילוי רעטס22 רעד טנייה טשרע זיא סע .טייצ ךָאנ יז טָאה ייס יוװ ייס
 ,טייצ ךָאװ ַא יו רעמ ךָאנ זיא ,טסוגױא ןט1 םעד טשרע ןרָאפ ייז זַא ,טגָאז
 | | ןייז טוג טעװ ץלַא .ןענַאמרָאנ יז טעז טנוװָא ןגרָאמ

 "גווו ַא א ןבָאה ןלעװ רימ ףָאה ךיא ,טסגָאז וד יװ ,רעטָאֿפ ,ױזַא ןייז לָאז ---
 .עזייר ערַאברעד

 -מוא עכלעזַא ןענעז סע סָאװ ,רָאנ זיא ךַאז יד ,ןטיירגוצ ךיז טספרַאד וד --
 -מָאב ןשטייד יד .עּפָארײא ץנַאג טעמכ טריּפוקָא טָאה דנַאלשטייד .ןטייצ עקִיור
 ביוא טסייוו רע .טנערב טלעװ עבלַאה ַא .טכַאנ ןוא גָאט דנַאלגנע ןרידרַאב
 | | ,גירק ןיא ןיירַא טשינ טעוװ עקירעמַא

 -עגסױרַא ךיז יז טָאה -- !עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפ טשינ רימ ןלָאז רשפא --
 ,ףעװעטַאר, וצ ךיז ױזַא יװ לטימ טצעל ריא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,טּפַאכ

 טרעפטנעעג ןַאמלעקניוװ סירָאמ טָאה -- םעד טימ ןוט וצ טשינרָאג טָאה סע
 ,ןגערפ וצ ןסעגרַאפ ךיד בָאה ךיא .ָאי .לעשַאר ,טגרָאזרַאפ ןייז טשינ טספרַאד --
 ?ןרעטש לסָאי טימ ןעזעג ךיז טסָאה וד

 !רע זיא רעוו ?ןרעטש ---

 ,רעקידוועמעש ַא ?ןעגנולקעג טשינ ריד טָאה רע --
 -ַאר טָאה -- דייר עטלעטשרַאפ עכלעזַא טסדער ?רעטָאפ ,וטסניימ סָאװ ---

 -- רעמיצ ןרעביא שימייה ןעגנולקעג טָאה רעטכעלעג סָאד ןוא טכַאלעג לעש
 ! וטסניימ ןעמעוו

 ,טלכיימשעג טָאה רע ךיוא

 ןיצידעמ טרידוטש רע ,ןוז סנרעטש םעס ,דניק ןיימ ,ךָאד טסייוו וד ---
 -נוי רערַאברעדנוװו ַא זיא רע .סיפָא ןיא רימ ייב טלמונַא טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ
 ריד ןָאק רע ביוא ,טגערפעג ךימ טָאה רע .טדערעצ ךיז ןבָאה רימ ,ןַאמרעג
 ,ןרינָאפעלעט

 טכַאלעג לעשַאר טָאה -- !רעטָאפ ,רעטלע רעד ףיוא ןכדש ַא טסרעוװ וד --
 ,גנוי רעייז ךָאנ ןיב ךיא זַא ,ןײלַא ךָאד טסגָאז --

 וד ריד רַאפ ךיז טניױל סע .ןַאמרעגנוי רעלופטרעוו ַא זיא ןרעטש ףסוי --
 .ןענעקַאב םיא טימ ךיז טסלָאז

 ,ױזַא ןייז לָאז ---

 ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה לעשַאר .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןַאמלעקניװ םעס
 טָאה סע .המשנ רעד ףיוא ךעליירפ ןוא טוג ןעוועג ריא זיא סע .ַאפָאס רעד ףיוא
 זיא יז ,ךַאז עדליוו ַא ןָאטּפָא סעּפע ,ןעיירש ,ןעגנירּפש ,ןצנַאט טסולגעג ריא ךיז
 טָאה יז ,גָאטליױוװ ןוא טייקגנוי ןופ רעייפ טימ ,דיירפ טימ טלופרעביא ןעוועג
 יז טעװ טנװָא ןגרָאמ .ןברַאפ עטסנעש יד ןיא טלעוװ עצנַאג יד ךיז רַאפ ןעזעג
 -רָאנ ןרעטש ַא טימ ּפָאק םעד רעטָאפ רעד ריא טיירדרַאפ סָאװ .ןענַאמרָאנ ןעז
 ,שיניצ וצ ,ךערפ וצ לסיב ַא רעבָא זיא רע ,רוחב רעקיטכערּפ ַא זיא ןַאמ
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 -לַאזקע ןוא זיורבפיוא ,גנוגערפיוא רַאפ טּפָאלקעג ריא ןיא טָאה ץרַאה סָאד

 -נײרַא רוגיפ ענייש עצנַאג ריא ןוא לגיּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .טייקטריט

 טימ .יורפ עפייר ,עניילק ַא ןעזעג טָאה יז .טייקלופדזָאלג רעד ןיא טקַאּפעג

 ,זָאנ עטקָאטעג ַא ,עטמַאלפעצ ,עכעלטיור ןקַאב עלופ ,דיירפ רַאפ ןגיוא עדנעילג

 ךיפ קורדסיוא ןַא םינּפ םעד ןבעגעגוצ ןוא ןסיררַאפ עלעסיבַא ןעוועג זיא סָאװ

 טפיירעג ךיז טָאה סױרַא עקזולב ריא ןופ .טייקשירעפיטש ןוא טייקשירעגנויליווו

 .לּפע עלופ יװ טקידנורעגסיוא ךעלבייוו ,יורפ רעד ןופ טייקלופ יד
 .םעלַא םעד טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא יז ,לגיּפש ןיא ןלעפעג ןיילַא ךיז זיא יז

 "יי ריא טימ ןוא ןח ןוא טייקנייש רעשלדיימ ריא טימ ,ןעקנָאשַאב זיא יז סָאװ

 ,טייקפייר רעשירעב
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואייווצ

 דיירּפ - ךווד רעיורט

 -טכַאנ ןטנַאקַאב ַא ןיא ןעמונעג ןלעשַאר טָאה לעגנע ןַאמרָא
 | .קרָאי-וינ ןיא בולק

 ,םינּפ ןפיוא ענימ עקיטכיו ַא טלעטשעגנָא טָאה רע |

 רע .רעטנַאסערעטניא ,רעכעלנעמ ,רעטלע ןעזסיוא לָאז רע ן|ע
 -בעל ַא ןופ ןעגנוגעװַאב טימ ןלעשַאר טריפעגניירַא טָאה ן| }

 טָאה רע .ןזירק עכלעזַא ןיא רָאנ טרעקרַאפ סָאװ ,גנוי

 לָאז ןעמ ,עמיטש רעטפמעדעג קירעדינ ַא טימ טדערעג

 טָאה ןגיוא יד טימ .ןָאזרעּפ ןייז ןופ טייקטסנרע יד ןעזנָא
 ,דניירפ ,עטנַאקַאב ןכוז טכַאמעג ךיז רע

 -סיוא טָאה לעשַאר .רָאה יד טמעקרַאפ ןייפ ,טדיילקעג טענ ןעוועג זיא רע

 טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ ,דיילק םענעדייז ריא ןיא ,זעיצַארג ןעזעג

 ןופ טייקישיילפ עװעזָאר יד ,סעצײלּפ עטקידנורעגסיוא עריא ןופ טײקטעקַאנ יד

 זיא םינּפ סָאד .טייצ-ילב רעפייר ןוא רעלופ ריא ןיא לדיימ רעקירעידןצכַא ןַא

 עטשרע סָאד טנייה ןעוועג ָאד זיא יז .קידנצייר ,ןייש ,ךיילב ןעוועג ריא ייב

 ,לָאמ

 ַא .טגיינרַאפ ךיז טָאה רענלעק רעד .ןעקנַארטעג טלעטשַאב טָאה ןַאמרָאנ
 ףעלדיימ ענייש ןופ טעלַאב רעניילק ַא .קיזומ עטכייל טליּפשעג טָאה טעטרַאװק

 עשיטסַאלע ןוא גנוצ רעפרַאש ַא טימ רעקימָאק ַא .ץנעט טריפעגסיוא ךיוא טָאה

 יד ,ךעלטרעוו עקיניזפרַאש ןוא ןציו טימ טסעג יד טלייוורַאפ טָאה ןעגנוגעווַאב
 .טרידָאלּפַא ןבָאה ךעלשיט יד ייב ןשטנעמ

 רעד ףיוא לקַאטקעּפס ןלופרילָאק םעד ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג ןענעז עדייב

 זַא ,טלייצרעד ריא טָאה ןַאמרָאנ .ץנַאגעלע ,טייקכעלטימעג רעד ןופ ,עדַארטסע

 .קרָאי-וינ ןיא ןבולק-טכַאנ יד ןעק רע ןוא רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ָאד זיא רע

 רעטכַאמעג ַא טימ טדערעג טָאה רע .קרָאי-וינ ןזייוו וצ טגָאזעגוצ ריא טָאה רע
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 יז ,ךייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז .ךַארּפש רעקידנעמולב ןוא ץנַאגעלע

 -קילג ןעוועג זיא יז .תמא בלַאה רַאפ דייר ענייז ןעמונעגנָא ןוא טלכיימשעג טָאה

 -ניא ץנַאג זיא סע -- טכַארטעג יז טָאה -- טנַאסערעטניא סיוא טעז רע .ךעל
 ןענַאמרָאנ טימ ןעגנערברַאפ וצ טנַאסערעט

 ןערטיכ ַא טימ טילגעג ןגיוא יד ןבָאה םיא ייב .ןעקנורטעג ןבָאה עדייב

 םעד ןופ ,טייקגנוי ,דיירפ םתס ןופ טילגעג ןגיוא יד ןבָאה ריא ייב .לרעטכעלעג
 ,ריא ןיא ןוא ריא םורַא טרעטַאלפ סע סָאװ ןטוג םעלַא

 רעכוזַאב יד ןופ לייט רעטסערג רעד .טצעזַאב ןעוועג ןענעז ךעלשיט יד

 -ַאװ ףיוא ןעוועג ןענעז רעקרָאייוינ יד .רעקרָאי-וינ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז

 סנטסניימ ןענעז ָאד .רעדנעל ערעדנַא ןיא ,םי םייב ,גרעב יד ןיא ץעגרע עיצַאק

 סָאװ ,עקירעמַא ןֹופ טעטשיץניװָארּפ ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ ,ןטסירוט ןעוועג

 ץלַא ןופ ןסינעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעגנערברַאפ םישדח:רעמוז יד ןיא ןעמוק

 ןרעפיל ןָאק טָאטש-רעדנּוװ עסיורג יד סָאװ ,םיגונעת

 טכַאלעג ,ןעקנורטעג טָאה יז ,למיה ןטעביז ןיא טליפעג ךיז טָאה לעשַאר

 ַא טימ טכַאלעג טָאה רע .ןציוװ עקיטיידייוצ טלייצרעד ריא טָאה ןַאמרָאנ ןוא

 יד ןבָאה ןדייב ייב .ןגױא יד ןיא גנַאל ריא טקוקעג ,טייקטסיירד רעכערפ
 ,רעדילג יד ןופ סױרַא טרַאּפשעג ןטילבענ

 ץלַא ןרעמונ-ץנַאט ןוא עשילַאקיװמ ענעדישרַאפ ןבעגעג ךָאנ טָאה ןעמ

 ,טײקשיטנַאמָאר ןוא ץייר טימ לופ ,קידבוט-םוי ױזַא ןעזעגסיוא טָאה

 -ער םעד טלָאצַאב טָאה ןַאמרָאנ .רעגיײזַא ףלע ךָאנ בלַאה ןעוװעג זיא סע

 רעייגנייא רעטפָא ןַא זיא סָאװ םענייא ןופ ,טייקטיירב ןופ טסעשז ַא טימ גנונעכ

 -רֶע עכלעזַא ןיא ןייגוצמוא ױזַא יו טוג רעייז טסייו ןוא רעטרע עכלעזַא ןיא

 קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעז וצ ןלעשַאר ףיוא טקוקעג רע טָאה ייברעד .רעט

 -ניא ןייטש ןבילבעג ,סַאג ןיא סױרַא ןענעז ייז .טלכיימשעג טָאה יז .טכַאמ רע

 ןוא גנוי ןשטנעמ טמָארטשעג ןבָאה ןטייז עדייב ןופ סַאג רעקישיור ַא ןטימ

 יד ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה רעטכיל עקישַאר עקידנרילָאק ,ןַאמ ןוא בייוו ,טלַא

 -עג ןוא דיר ,טעשטירעג ןבָאה ןליבָאמָאטױא ,רעזייה-ָאניק יד ןופ ,ןרעיומ
 ,טפול יד ןסירעגפיוא טָאה גרַאוועגנוי ןופ רעטכעל

 רימ וצ ןרָאפוצ ןוא ליבָאמָאטױא םעד ןיא ןצעזניירַא ךיז ןלעוװו רימ --

 סעּפע ןוא ןרעה לָאז יז ,קיטייז ױזַא ןוטעג-גָאז ַא ןַאמרָאנ טָאה -- רעמיצ ןיא
 .ןענַאד ןופ טייו טשינ זיא סע -- ןרעה טשיג

 ריא ןוא ןוטעגיּפַאכ ַא ךיז לעשַאר טָאה -- ?ןַאמרָאנ ,וטסדער סָאװ --

 ?גנוניוו רעד ןיא ריד וצ רעטציא -- רעדנּוװ טימ ןעגנולקעג טָאה לוק

 בָאה ךיא ,לזעלג ַא ןעקנירט ןלעוװו רימ .ירפ רעייז זיא סע ?זיא סָאװ ---

 -מיײהַא ךיד ךיא לעװ םעדכָאנ ,ןצנַאט לסיבַא ןלעו רימ ,סדרָאקער-ץנַאט ענייפ
 .ןריפ
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 דלעפ ןיא םיוּב ַא יװ

 טַאהעג ןבָאה רימ .טנייה טשינ ,ןַאמרָאנ ,ריד טימ ןייג טשינ ןָאק ךיא ---

 ,טנוװָא ןרַאברעדנוװו אזַא

 -רַאפ וטסעװ סָאװ ?לדימ-לוש ַא יו טסדער וד ?ארומ וטסָאה סָאװ ---

 ,ירפ ךָאנ זיא סע ?גנוניווו ןיימ ןיא לסיבַא ןעמוקפיורַא טסעוו וד זַא ,ןריל

 ..רָאנ/ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא .,ןיינ ?ארומ ---

 ,ריד רַאפ טשינרָאג טסַאּפ סע .ביל ךיז ןבָאה רימ ? רָאנ סָאװ --

 טניימ סָאװ .ץלָאטש םעד ןפורעגסױרַא ריא ןיא ןבָאה דייר עכערפ ענייז

 רע לָאז ?ןעמעװ רַאפ .ארומ טָאה יז ,עלעדיימ ַא סעּפע עקַאט זיא יז זַא ,רע

 םיא טימ טעוװ יז .דניק ַא סעמַאמ ַא זיא יז זַא ,ןטכַארט ןוא ױזַא ןכַאל טשינ

 ,ןזייוו םיא ןוא ןייג

 ?ןַאמרָאנ ,סע זיא ,וטסגָאז ,ּווװ ---

 ,רימ ייב ןייז רימ ןלעװ טונימ ןעצ ַא ןיא .ןענַאד ןופ טייוו טשינ --

 ,טרַאּפשעגניײא ױזַא טסיב ---

 ןוטעג:שטילג ַא ךיז טָאה סָאװ ,ליבָאמָאטױא ןייז וצ טריפעגוצ יז טָאה רע !

 .סנטָאש ןוא רעטכיל רעביא

 ןַא ןיא ןיירא ,טייזברעמ רעד ןופ סַאג ַא רענייא ןיא ןרָאפעגוצ ןענעז ייז

 זיוה רענלעגיצ רעטלַא

 ,ליטש ןעוועג זיא זיוה ןיא

 יד טנפעעג טָאה רע .קָאטש ייוצ ןופ ּפערט יד ריא טימ ףױרַא זיא רע

 ,רעמיצ ןיא ןיירַא ןוא ריט

 טייזברעמ רעד ןיא רעזייה יד ןופ ,לרעמיצ טרילבעמ א ןעוועג זיא סע

 ןגָארטרַאפ ןרעוו ןוא ץעגרע ןופ ענעמוקעג ןשטנעמ ןעניווװ סע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא

 ,לטלעוו ןגייא ןייז טיובעגפיוא ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ןשטנעמ .ץעגרע

 ןעוועג זיא ייז ןופ רעדעי .טייקכעלקריוו רעיורג רעד ןיא ןוא םולח ןיא טבעלעג

 ןיא רעדָא ,קילג עיולב סָאד ןּפַאלקנָא ריט ןייז ייב טעוו גָאט ןייא זַא ,רעכיז

 ריפ יד ןופ ,טײקמַאזניא רעד ןופ ןסײרסױרַא ךיז רע טעװ גָאט םענייש ןייא

 ,לכיימש ַא ןגָארטנגעקַא םיא טעוװ טלעוו יד ןוא ,רעמיצ םעניילק ןייז ןופ טנעוו

 -ַאבַא םענירג ַא טימ טקעדַאב ּפמָאל ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ סנַאמרָאנ ןיא

 ַא ןוא לטעב טעברַאפ ַא ןטימ ןיא ,לשיט ַא -- לקניוו ןטייווצ ַא ןיא .רושז

 "עד :סעיצקודָארּפער ענעבירעגּפָא עכעלטע טנעוװ יד ףיוא .עלעשיט:טכַאנ ןיילק

 ,ןעמולב ענעבירעגּפָא ;סנבעל-ליטש ,ּפָאק רעשינַאידניא ןַא ,"סנירעצנעט; סַאג

 ,ןטכורפ ייווצ ַא ,קיגָאזַאװ ַא

 ַא ןיא טניוװ רע זַא ,טגָאזעג ןַאמרָאנ ךָאד טָאה .טניוטשעג טָאה לעשַאר

 .ךעלקערש ךָאד זיא רעטציא ָאד טעז יז סָאװ סָאד ןוא גנוניווװו רעטרילבעמךייר

 טשינ סופ ןייק ָאד טלָאװ יז .ָאד ךָאד ןעניווו קרָאי-וינ ןופ עטסמערָא יד

 | טלעטשעגניירַא
 ןפיש ןופ ןעמורב סָאד טרעהעג זיולב טָאה ןעמ .ליטש ןעוועג זיא סע
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 ןוא ךַאד ןפיוא ץעק ןופ ןעקוַאימ סָאד ,רעטצנעפ ןרעטניה ךייט-ןָאסדָאה ןרעביא

 ןקידתונכש ןיא ןקידנפָאלש ַא ןופ ןכרָאנש סָאד ,רעכעד עקידתונכש יד ףיוא

 יװ ,ךעלּפמעל טימ טייק ַא ןעז טנָאקעג ךיוא רעטצנעפ ןכרוד טָאה ןעמ .רעמיצ

 ,ךײט ןופ קיטש ַא טּפַאכעגמורַא ןנָאה סָאװ ,ןלערק ענעניטשרוב

 ,קערש ַא סעּפע ןופ טרעטַאלפעג טָאה יז .קירעגיײנ ןרָאװעג זיא לעשַאר

 -לעזַא ,סקידרעטיצ ,סנגרָאברַאפ סעּפע ןופ ,טײקטריטלַאזקע רעזעירעטסימ ַא ןופ

 .טקינייּפ ןוא טקָאל ,טקערש ןוא קילג וצ טגָאז ,טפושיכ סָאװ סעכ

 ַא זַא ,קרָאי-וינ ןיא ױזַא טניוװ ןעמ זַאי טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז טָאה יז

 ָאד זיא ץלַא ,טשינ רעכיז -- יורפ ַא .טרָא ַאזַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא טלָאװ ןַאמ

 רע טָאה סָאװ בילוצ .לופסינמייהעג ןוא קיטעמוא ,קירעיורט ,קידנקערשּפָא ױזַא

 טרָא ןעמעװקַאב ַא ןיא טניוװ רע זַא ,טגָאזעג ךָאד טָאה רע ?טכַארבעגפױרַא יז

 ,קיצומש ױזַא ץלַא זיא ָאד ןוא

 ןיא רימ ןענעז טָא -- לוק סנַאמרָאנ טרעהעג יז טָאה -- ערעייט ןיימ ,ונ --

 ,ַאלָארטקיוװ ןיימ ףיוא ןטַאלּפ עכעלטע ןלעטשנָא טלָאװעג טלָאװ ךיא .גנוניווװ ןיימ

 .ןפָאלש ירפ ָאד ןעייג ןשטנעמ יד ,טעּפש לסיבַא ןיוש זיא סע רָאנ

 ַא ָאד ןיא סע ?ןַאמרָאנ ,טכארכעגפױרַא ָאד ךימ וטסָאה סָאװ בילוצ ---

 ..ןוא ..ןוא .טעברַא גָאט ןצנַאג א ךָאנ עדימ ןפָאלש ןשטנעמ ,זיוה ליטש
 ,טכַאלעצ שיניצ ךיז טָאה רע

 וד רעוו טשינ וליפַא ךָאד סייו ךיא .ריד רַאפ ךיז קערש ךיא ,ןַאמרָאנ --

 ןיב ךיא .םיצולּפ ױזַא טמוק ץלַא ,ריד םורָא ץלַא זיא לופסינמייהעג ױזַא .טסיב

 ?ןעמוקעגפיורא ךיא ןיב סָאװ וצ ,טיײשרַאֿפ ױזַא טסכַאל וד ןוא רעמיצ ןייד ןיא
 .ןייגקעװַא רימָאל

 ,לדײלק סעמַאמ רעד רעטנוא ,עלעדיימ ַא יו עקַאט ךָאד טסדער וד --

 ,ביל ךיד בָאה ךיא ,ךָאד טסייוו וד

 .ןייז ָאד טשינ ליוו ךיא --

 ?ןוט ריד ךיא לעװ סָאװ .ױזַא טסרעטַאלפ וד ?שירַאנ ךיז וטסכַאמ סָאװ ---

 ןוא קידעקעמש ,קידנצייר ױזַא זיא טיוה ןייד .ןּפיל עקיטפַאז עכלעזַא טסָאה וד

 .קיטַאלג

 ..טפַאשביל ןוא קערש ןשיװצ טרעטַאלפעג טָאה לעשַאר

 עי

 זיוה םעניא .רעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ייז ןענעז טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש

 םעניא ןקעלפ עכעלבלעג טימ לגיּפש רעגנַאל ַא ןענַאטשעג זיא גנַאגסױרַא םייב

 ןבירעגּפָא ןעוועג זיא זָאלג טייז רענעי ףיוא רעבליז סָאד .זָאלג

 ןבעגעג לענש רעד ףיוא טָאה יז .לגיּפש םייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה לעשַאר

 סע .לגיּפש םעניא קוק ַא טּפַאכעג לענש רעד ףיוא ןוא רָאה עריא טעלג ַא ךָאנ
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 טסייוו רעוו ןרָאװעג רעטלע זיא יז זַא ,טכַאדעגסיוא טנעמָאמ םעד ןיא ריא ךיז טָאה

 םינּפ ריא יו ,ןעזעג ךיוא טָאה יז .טייקיבײא ןַא טימ רשפא ,רָאי לפיוו טימ

 -סיוא ַאזַא -- רעייפ םעד ןיא ןוא רעייפ ןשילעה ַא טימ ןעִילג ןגיוא יד ,טנערב

 טָאה סע ןוא ןעלכיימש טלָאװעג טָאה יז .קערש רשפא רעדָא ,רעיורט רעשילרעט

 ,זדלַאה ןיא ןקיטש ןעמונעג ריא

 ,טלייאעג ךיז טָאה ןַאמרָאנ

 .ּפערט יד ּפָארַא ןענעז ייז .םערָא ןרעטנוא ןעמונעג ריא טָאה רע

 ,ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 זיא רע .לריט סָאד טנפעעג ,ליבָאמָאטױא םעד וצ טריפעגוצ יז טָאה רע

 יז זיא םעדכָאנ .לדער םייב טצעזעגקעװַא טיירב ךיז ןוא רעטשרע רעד ןיײרַא

 ,ריט יד טכַאמרַאפ ןוא ןײרַא

 טקוק רענייק ,טנגעג יד ביל בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד זיולב ָאד ןיווו ךיא --

 טשינ ךיז ןענעק ייז ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ןשטנעמ ןעניווו ָאד .ךָאנ טשינ ריד

 ,עמַאזנייא ָאד ןענעז עלַא ןטפעשעג סמענעי ןיא טשינ ךיז טשימ רענייק .לָאמוצ

 ָאד ןיוװ ךיא .לרעמיצ ַא ןעמונעג ָאד רימ ךיא בָאה םעד בילוצ .ענעפרָאװרַאפ

 ..וינעווע-קרַאּפ ףיוא ןעניווװ רימ .ןרעטלע עניימ טימ ןיווו ךיא .טשינ

 ?ןַאמרָאנ ,רעטציא ץלַא סָאד רימ וטסלייצרעד סָאװרַאפ ---

 ןדער סעּפע ןגעו ךָאד זומ ןעמ .ױזַא טָאלג ,ָא --

 ןוא טגערפעג יז טָאה -- ?ןדער וצ שרעדנַא סעּפע ןגעוו טשינ וטסָאה --

 ןכַאמ ,ןעײרשסױרַא טשינ לָאז יז טַאהעג ארומ .זדלַאה ןיא טקיטשעג יז טָאה סע

 ,סָאג רעקיטעמוא רעד ןופ שינעגייווש ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא דלַאװעג ַא

 יד ןטכױלַאב ןבָאה ןּפמָאל עכעלטע .סַאג רעד ןיא ןוטעג-קוק ַא טָאה יז

 .עקירעדינ ,רעזייה תורוש ייווצ ןעזעג טָאה יז .טכַאנ רעד ןופ טייקיולב עפיט

 -בלַאה ןוא עכיילג עכלעזַא סעּפע ייז ןענעז עלַא .ּפערט הרוש ַא זיוה ןדעי ייב

 טכענ ענעצנַאג ןטרַאו סָאװ ,טסימ טימ ןכעלב ןעייטש רעזייה יד ייב .עבורח
 | .ןרעו וצ טמיורעגקעוװַא

 טימ ןוא ךיור םעד טזָאלעגסױרַא קיטייז ,טערַאגיס ַא טרעכיוררַאפ טָאה רע

 .ּפָאק ריא ןופ רָאה עקידעילַאװכ יד ןעמונעגמורַא טנַאה ןייא

 ךיז ןבָאה רימ .ןשטנעמ עגנוי ןענעז רימ !לעשַאר ,ףיוא ךיד רעטנומ ---

 ?וטסרעיורט סָאװ .ןרעדנַא ןרַאפ רענייא טסַאּפעגוצ ןענעז רימ .ביל ךָאד

 טנָאקעג טשינ טָאה ,זדלַאה ןיא ןקעטש ןבילבעג ריא זיא ןייוועג ליונק ַא
 :טדערעג רעטייוו טָאה רע .סױרַא טשינ ןוא רעּפרעק ןיא ןײרַא

 ױזַא ,ןענערב ,ייז ןרעטַאלּפ טשרעוצ .רוטַאנ ַאזַא ןיוש ןבָאה ןעיורפ עלַא --
 ,ייז ןענייוו םעדכָאנ ןוא ,רעייפ םורַא ןעגנילרעטעמש יו

 ,ליטש טגָאזעג יז טָאה --- ןרָאפ רימָאל ---

 .לעשַאר ,שוק ַא רימ ביג --
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 םערָא ןייז ןיא ּפָאק ריא ןעמונעג געװַאב-טנַאה ןקיסעלכַאנ ַא טימ טָאה רע
 ,ךיז וצ טעילוטעג יז ןוא

 -נטמוק גנולק ַא ןבעג ריד ז לעװ ךיא .טֹוג זקיטשרענָאד ,טנייה זיא ססָאװ ---|
 | ,קיטנָאמ ןקיד

 ריא זַא ,טליפעג ןוא טגערפעג יז טָאה -- !קיטנָאמ טשרע סָאװרַאפ ---
 ?געט ףניפ עצנַאג -- ןוטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה ץרַאה

 .רעַירפ רשפא ---

 ,גנַאג ןיא ןישַאמ יד טזָאלעג טָאה רע
 .סַאג רעד ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענעז ייז

 .ןגיוושעג עדייב ייז ןבָאה רעדיוו

 .ןַאמלעקניװ סירָאמ ןופ גנוניוו רעד וצ טריפעגוצ יז טָאה רע
 ןעוו ,ןוטעג-גָאז ַא שירעגנויליוו רע טָאה --- לעשַאר ,לדיימ עטוג ַא יז ---

 ,ביל ךיוא ךימ ךָאד טסָאה וד --- ליבָאמָאטױא ןייז ןופ ןגיטשעגסיוא טָאה יז

 .זיױה ןופ גנַאגנײרַא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא טָאה יז
 ,ליבָאמָאטױא ןופ ןיגוצסױרַא ימ יד ןבעגעג טשינ ךיז טָאה רע

 שטילג ןקיטסַאה ַא דלַאב ןוא טרָא ןופ טרירעג טָאה רענייז ליבָאמָאטױא רעד
 ,סנטָאש רעביא ןוא טכיל'ןסַאג ןרעביא ךיז ןוטעג

 טסוװעג טשינ ןײלַא טָאה יז .קערש ַא ,ןייּפ ַא ןרעווילג ןעמונעג טָאה ריא ןיא
 רעכעלנייּפ רעד יצ ,טייקכעלקריוו ערעטיב ,ליורג ,םולח זיא סע יצ ,זיא סע סָאװ
 ,טפַאשקנעב ןוא עביל ןופ ליפעג

 לא יא
 א

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש ןעוועג זיא סע

 -עג ארומ טָאה יז .גנוניוו רעד ןיא טכײלשעגנײרַא ליטש ךיז טָאה לעשַאר

 ןכרוד .רעמיצ ריא ןיא ןיײרַא זיא יז .ןרעטלע יד ןקעוופיוא טשינ לָאז יז טַאה

 טימ ץלַא טציילפרַאפ ןוא טכיל-הנבל יד ןטכױלעגנײרַא טָאה רעטצנעפ םענעפָא

 טפרַאדעג ךָאד טָאה יז .טעב ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז טָאה יז .רעבליז ןוא יולב

 .טרעקרַאפ סע זיא ןעוועג רעבָא ,דיירפ רעטבעלעגרעביא רעד ןופ ךעלקילג ןייז

 .ןענייו טסולגעג ריא ךיז טָאה סע .רעּפרעק ןגנוי ריא טרַאּפשעצ טָאה רעיורט ַא

 ?רעריא םולח רעלופ רעד סָאד זיא .ןייז טפרַאדעג ץלַא טָאה ױזַא טשינ .ןיינ

 טָאג סעּפע ןוא טרַאצ ,טוג ,קידנקערש ,לופשינמייהעג זיא רע ?ןַאמרָאנ זיא רעוו

 ורַא טייקידייל עקידארומ ַאזַא רעטציא טליפ יז ,זיא רע רע ןוא סָאװ טסייוו

 ריא רעביא טגיל טפַאשקנעב ערעווש ַא ןוא טסוּפ ,גנע ריא זיא סע ,ןצרַאה ריא

 | ,יז טלסיירטעצ ןוא

 .קילגמוא ןַא ּפָאק ריא רעביא ךיז טגָארט סע זַא ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה יז

 ,ןבעל עצנַאג סָאד ,ריא םורַא ץלַא ןוא ,ןגרָאז ןעמונעג ןָא טונימ רעד ןופ טָאה יז

 טכַאד ,טָאה יז .רעטציא זיב ןעזעג סע טָאה יז יו שרעדנַא ןעז ןביוהעגנָא יז טָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 "טָאה יז ,ליווװ ,קידבוט-םוי ריא וצ ןעוועג זיא ץלַא ,טגרָאזעג טשינ לָאמנייק ,ךיז

 יטימ ןוא .ץלַא ןוא דיירפ ,קילג .רענעט ןוא ןברַאפ עלַא ןבײלקּפָא ךיז טנָאקעג

 'ריא סָארַא טקירד סָאװ ,טייקרעווש ַאזַא ןלַאפעגפױרַא ריא ףיוא זיא לָאמנייא

 .ןייא יז טכערב ןוא רעּפרעק

 "ךוא / ןרַאמשַאל טַאהעג טָאה יז .ףָאלש ןרעווש ַא טימ ןּפָאלשעגנייא זיא יז

 יז טָאה עמַאמ יד .ףָאלש ןופ טצכערקעג ןוא טנייועג טָאה יז ,סעיצַאניצולַאה

 .ןקָארשעג ריא רַאפ ךיז ןוא טקעוועגפיוא

 ןיא ןוטעג-קוק ַא טָאה יז .עדימ ַא ןגרָאמירפ םענעי ןענַאטשעגפיוא זיא יז

 .-- ןגיוא יד רעטנוא ןוא םינּפ ריא ףיוא טייקכיילב ענדָאמ ַא ןעזעג ןוא לגיּפש

 לגיּפש ןיא .טקוקעגנייא ךיז טָאה יז ,רעיורט --- ןגיוא יד ןיא .רעדער עצרַאװש

 ,םיא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז םיצולּפ ן.א

 ? = טגערפעג ןיילַא ךיז יז טָאה -- קירעיורט ןייז יז ףרַאד סָאװ ,ךעלטנגייא
 | .! טלסיירטעצ ןוא ןגָארטעצ ױזַא ןייז יז ףרַאד סָאװ

 .םיא טָאה יז סָאװ ,טרעױדַאב טָאה יז .ןקָארשעג טרָאפ רעבָא ךיז טָאה יז

 ..עיצַאקַאו רערעגנעל ַא ףיוא ןרעטלע יד טימ קעװַא טרָאפ יז זַא ,טגָאזעג טשינ

 ,עריא ןליפעג יד ןשרעהַאב טנָאקעג טשינ ןוא טָאהעג ביל םיא טָאה יז

 ,ןפורּפָא יז לָאז רע טרַאװעג רעטציא טָאה יז

 "עג יז טָאה טפַאשקנעב יד .קיורמוא ןרָאװעג זיא יז .ןפורעג טשינ טָאה רע

 יז ןַאמרָאָנ טָאה טנייה .קיטנָאמ ןופ גָאט םעד טרַאװרעד םיוק טָאה יז .טקיניײּפ

 סעדעי טלּפַאצעגפיוא טָאה יז ,זיוה ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןעוועג זיא יז .ןפור טלָאזעג

 סָאד טּפַאכעג ,ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה יז .ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד ןעוו לָאמ

 .ןבילבעג יז ןיא ,ריא רַאפ טשינ זיא סע זַא ,טרעהעג טָאה יז ןעו ןוא לביירט

 . ,ןסקַאװעצ רעֹמ ןוא רעמ ץלַא ריא ןיא ךיז טָאה ורמוא יד ןוא קירעיורט ,טשיוטנַא

 סע סָאװ ןייגרעד טנָאקעג טשינ ןוא טקוקעג ריא ףיוא ןבָאה עמַאמ-עטַאט
 . - ,ריא ןיא רָאפ טמוק

 :ןיא | טשינ ןוא גָאט ןטסטנעָאנ םעד טשינ ךיוא .ןעגנולקעג טשינ טָאה רע
 יי יי יי .געט עקידרעטייוו יד

 "טסייוו ןוא רעמונ- ז-ןָאפעלעט ןייז טשינ .טָאה יז זַא ,טּפַאכעג טשרע ךיז טָאה יז

  ףעייז ָאד ןענעז לעגנע ןַאמרָאנ יוו ןעמענ עכלעזַא ןוא טניוװ רע ּוװ טשינ וליפַא

  ,טרַאנעגּפָא ןוא טכַאלעגסיױא טליפעג ךיז טָאה יז ,קרָאי-וינ ןיא ליפ

 .טָאה יז יוו ױזַא :עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפענּפָא ייז ןענעז טסוגיױא ןטשרע םעד
 יז טָאה ױזַא ;ןרָאפוצקעװַא קשח ןייק טַאהעג טשינ קירוצ געט עכעלטע טימ

 .,קרָאי-ויֿג ןופ ןרָאפוצּפָא רעלענש סָאװ טרַאגעג ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג רעטציא

  טָאה רע סָאװ סָאד ןוא טפַאשקנעב יד ןגָארטוצרעביא רעווש ןעוועג ריא זיא סע
 .ןשטנעמ ןדעיו :ןרעפטנערַאפ וצ טכוזעג םיא קנַאדעג ןיא טָאה יז .טרַאנעגּפָא ריא
 ,ןשינעעשעג ליפ יֹוזַא ןפרָאװעגרעטנוא ךָאד ןענעז
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 יקסװָאנשזולד השמ

 זיא ָאד .קעביווק ןבענ לטעטש ַא ןיא ,עדַאנַאק ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז
 ,טיירב ןוא טייוו ןופ ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ .קִיור ןוא ליטש ןעוועג ץלַא

 ,ןעיירעליּפש ,ןדָאב ןיא ןעגנערברַאפ וצ ,קַיור ןייז וצ טימַאב ךיז טָאה לעשַאר
 ,ןליּפש-טרָאּפס

 :ןעוועג סע זיא גָאטימכָאנ ַא ןיא לָאמנייא ןוא

 -וצ ןטלַאהעג טָאה יז .םיוב ַא רעטנוא לוטשגיל ַא ףיוא ןגעלעג זיא לעשַאר
 ריא טימ זיא סע סָאװ ץלַא טבעלעגרעביא טָאה יז .טמולחעג ןוא ןגיוא יד טכַאמעג

 זיא ןַאמלעקניװ סירָאמ .ןכָאװ עכעלטע ןופ טייצ רעצרוק רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ,גנוטייצ ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןיא .קִיור ןוא ליטש ריא וצ ןעמוקעגוצ
 -- טגָאזעג רע טָאה -- ןעגנוטייצ יד ןוא טסָאּפ יד ןעמוקעגנָא טשרע ---

 ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ טשינרָאג טסייוו ןעמ .טרָא ןפרָאװרַאפ ַאזַא ָאד זיא סע

 | .טלעוו רעד

 זיא רע .ןפָארטעג טָאה סעּפע זַא ,ןדער ןופ ןָאט ןייז ןיא טנעקרעד טָאה יז

 .ןגיוושעג ךיוא טָאה יז .ןגָאז סעּפע לָאז יז טרַאװעג ,עלייוו ַא ןרָאװעג ןגיושטנַא

 :ןדער ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע
 וד ,ךָאד טסייו וד !רעטנַאקַאב רעיינ ןייד טסייה ,לעשַאר ,וטסגָאז יו ---

 .ןסעגרַאפ .ןעמָאנ ןייז טגָאזעג טַאהעג רימ טסָאה

 -פיוא ךיז טָאה יז .בייל ןרעביא ךרוד זיא רעטיצ ַא .ןרָאװעג ךיילב זיא יז

 ,לוטש רעד ןופ טלעטשעג

 ?ַאּפ ,םיצולּפ ךימ וטסגערפ סָאװרַאפ ---

 ..לייו ,ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טלָאװעג ךיז בָאה ךיא --

 ?וטסניימ סָאװ ---

 ןיא ןכַאז עכלעזַא ןעשעג סע .דניק ןייק טשינ ןיוש טסיב וד ,לעשַאר --

 ? קיטכיר .לעגנע ןַאמרָאנ ,ךיז טכַאד ,זיא ןעמָאנ ןייז .טפָא עקירעמַא
 .ָאי ---

 ,גנוטייצ רעד ןיא ןעייל טָא --
 -עגסיוא טָאה רעטָאפ רעד .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ ריא זיא סע

 ןעמונעג טשינ ,ןוטעג טשינ ריר ןייק ךיז טָאה יז .ריא וצ גנוטייצ יד טקערטש

 .ןפָארטעג טָאה קילגמוא סיורג ַא זַא ,טנַאעג ןיוש טָאה יז .טנַאה ןיא גנוטייצ יד

 ...רשפא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו רימ גָאז ,וד --

 "נע ןַאמרָאנ ןעמָאנ ןטימ ןשטנעמ ןגנוי ַא םענייא טריטסערַא טָאה ןעמ ---
 ..ןיא טקידלושַאב טרעוװו רע .טלַא רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ,לעג

 רעד ףיוא ןוטעג-קוק ַא טָאה רע .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאמלעקניוװ סירָאמ

 טּפַאכעגנָא יז טָאה רע .ןכערבנעמַאזוצ םייב טלַאה יז זַא טקרעמַאב ןוא רעטכָאט

 .םערָא םייב
 עטנַאקַאב טָאה שטנעמ רעדעי .קידלוש וטסיב סָאװ !לעשַאר ,ךיד קִיורַאב ---

 טסָאה וד .עטנַאקַאב עקילעפוצ ןיימ ךיא .ןענעז ייז רעװו טשינ טסייוו ןעמ ןוא

214 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ַא ,לַאז-ץנַאט ַא ,ריצַאּפש ַא ,ךיז טכַאד .,לָאמ יירד-ייווצ ַא ןעזעג זיולב םיא ךָאד

 -רַאפ טשינ זיא רענייק .ןקערש טשינ ךיז טספרַאד .ץלַא זיא סָאד -- ,טרעצנָאק
 .ןרעדנַא ןרַאפ ךעלטרָאװטנַא

 טשינ טָאה יז ,ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא טָאה יז .טרעפטנעעג טשינ טָאה יז

 -קערש סעּפע זַא ,טסּוװעג טָאה יז .ןײרַא ןגיוא יד ןיא רעטָאפ םעד ןקוק טנעקעג
 .ףרַאש רעצנַאג רעד ןיא ןעמוקעג סע זיא טָא ןוא ןריסַאּפ טעװ סעכעל

 :טדערעג רעטייוו טָאה רע
 ,לַאּפנָא בור ַא ןיא טקידלושַאב טרעוו רע ---

 -גנורּפש ַא רעגיט רעטציירעג ַא יװ ןוא טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה יז

 ,רעייפ ןכעלמייהמוא ןַא טימ טילגעג בָאה ןגיוא עריא .ןוטעג

 ,ךעלגעמ טשינ -- ןוטעגייירשעג ַא יז טָאה -- !ךעלגעמ טשינ זיא סע --

 .רעכערברַאפ ןייק טשינ זיא ןַאמרָאנ

 ,טשינ םיא ךָאד טסנעק וד ?סע וטסייוו ןענַאװנופ ?וטסדער סָאװ ,לעשַאר --
 .טשינרָאג זיא סָאד לָאמ יירד-ייוצ ַא טדערעג םיא טימ טסָאה וד סָאװ

 טָאה רע .טַאקָאװדַא רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה ןענַאמלעקניו סירָאמ ןיא

 יז יו לעגנע ןַאמרָאנ םעד ןגעו רעמ סעּפע טסייוו רעטכָאט יד זַא ,טריּפשרעד

 ,ךיז טכַאמ

 טרעװ רע .ןגָאז רימ סע וטספרַאד ,טוג םיא טסנעק וד בוא ,לעשַאר --
 ,טייקיניילק ןייק טשינ זיא סע ,סנכערברַאפ ןיא טקידלושַאב

 ךעלגעמ טשינ ריא זיא סע .לוטש רעד ףיוא טצעזעגקעװַא רעווש ךיז טָאה יז

 רעטסיוװ ןוא רעיורט ,קערש רַאפ טרעווילגעג טָאה ריא ןיא ץלַא .ןדער וצ ןעוועג

 | ,גנושיוטנַא
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 לטיּפַאק רעטסקיצנָאװצנואיירד

 ננורעטילפשעצ

 ךגָארקעג טָאה לעשַאר סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא ס יש ==

 ,ןבעל ןגנוי ריא טלסיירטעצ טָאה סָאװ ,ּפַאלק ַא וו

 ךַאז ַאזַא זַא ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז

 טַאהעג יז טָאה טָא ?ךעלגעמ סָאד זיא יװ .ןריסַאּפ ןעק

 ריא ייב טָאה רע ,ןשטנעמ ןגנוי םעד וצ יורטוצ ליפיוזַא

 ןוא עקיטסייג ,ןטייקניש עלַא ,תומולח עלַא ןעמונעגוצ

 טימ ץרַאה ריא ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עשילַארָאמ

 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןופ םולח ַא .גנונעפָאה ןוא דיירפ

 סָאד טָאה סעגר ןוא ןטונימ ,ןהעש לפיוו ,ןייש ןכַאמ ןבעל ריא טלָאזעג טָאה

 -שטנעמ ַא ןיא רעביא טײנ סו ,גנוגערפיוא ןַא טימ ריא ןיא טּפַאלקעג ץרַאה

 ,בייל ןכעל

 ַא זיא רע יצ ,זיא לעגנע ןַאמרָאנ רעד רעװ טרַאעג טשינ ריא טָאה סע

 רע סָאװ טרַאעג רָאנ ריא טָאה סע .ךיילג עלַא יו שטנעמ ַא רעדָא רעכערברַאפ

 סָאװרַאפ .ןײלַא זיא רע רע טסּוװעג רעכיז ךָאד טָאה רע .טרַאנעגּפָא יז טָאה

 ?ןוטעג סָאד רע טָאה

 נָא יא
* 

 ,לכש ריא .ןרָאי ךס ַא טימ געט עכעלטע יד ןיא ןרָאװעג רעטלע זיא יז

 יז .רעטלקיװטנַא ,רעקרַאטש ,רעפייר ןרָאװעג זיא שטנעמ ןוא טלעװ ןופ םענַאב

 ,רענעט ןוא ןברַאפ עקיטסול ןופ ליּפש ןייק רעמ טשינ זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה

 ;רילָאק ןופ עמַאג רעטרעכעפעצ ַא ןיא ןבעווש-גנילרעטעמש ַא טשינ זיא סע

 סָאדלַא ריא ןבעגעג ,טגיוורַאפ יז טָאה רעטָאפ רעד סָאװ סָאד זיולב טשינ זיא סע

 ,רעקרַאטש זיא סע .רעטכָאט רעקיצנייא ןַא ןבעג רָאנ ןעק ןעמ סָאװ ץלַא ,עטוג

 יװ גנַאל ױזַא ליּפש-ןברַאפ ןקיטסול ַא טיג סָאװ ,טפַארק ערעכעה ַא ָאד זיא סע
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 "צַאצ טימ דניק ַא טגיוװרַאפ ןעמ יװ ,דיירפ ןיא ךיד טגיוורַאפ ,טנכיײצעגנָא זיא סע
 / .ףוס ַא טמענ םעלַא וצ ןוא ץלַא רעבָא ,ךעלעדיל ןוא סעקי

 ןוא קיטכעמ ,טפַארק טימ ןעמוקעג ,רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ּפַאלק רעד

 ,טנורג ןזיב טלסיירטעצ זיא ריא ןיא ץלַא ןוא ,םיצולּפ:

 יד .ןגיוושעג ןוא גָאט ןיא ןהעש ענעצנַאג לוטש ןיא ןגעלעג רעטציא זיא יז

 טשינ זיא םינּפ ןופ טייקכיילב סָאד ןוא טכַאמרַאפ ןעוועג ריא ייב ןענעז ןגיוא
 ןגעו ןדער וצ ריא טימ ןטימעגסיוא ןבָאה רעטומ יד ןוא רעטָאפ רעד .ּפָארַא

 ןופ ןסעיינ יד .ערעטיול ןוא עקַיור ןעמּוװשעג ןענעז געט יד .םענעעשעג םעד
 -עג ןיוש טָאה עּפָאריײא בלַאה .רעכעלקערש ןעוועג גָאט ןדעי טימ ןענעז טלעוו רעד

 ,דנַאטשוצ ןשיעוװרענ ַא ןיא טבעלעג טָאה טפלעה עקירעביא יד ןוא טנערב

 ןרָאפעג קירוצ זיא ןַאמלעקניװ החּפשמ יד .רעבירָאפ לענש זיא שדוח רעד |
 .קרָאיײוינ ןייקי

 .,רָאי ןטנצניינ םעניא ןעגנַאגעג טלָאמעד זיא יז

 ךיז טָאה לעשַאר .רעבמעטּפעס שדוח ןופ געט עטשרע יד ןעוועג זיא סע

 .רָאי ןטייווצ ןפיוא טעטיסרעווינוא ןיא ןטערטניירא טיירגעג:

 ןגיוא עריא ןופ טשינ ,םינּפ ריא ןופ ןוטעגּפָא טשינ ךיז טָאה רעיורט רעד

 .טלַאטשעג ריא ןופ טשינ ןוא

 יז .ןרעטלע יד ,סַאג יד ,עטנַאקַאב ןטימעגסיוא ,טדערעג קינייװ טָאה יז

 סירָאמ ,ןעבָאב ריא טימ ןוא רעכיב ןענעייל םייב טכַארברַאפ סנטסײממַא טָאה
 - ,רעטומ סנַאמלעקניױוװ

 -נָא טשינ ךיז לָאז יז ,גנוטייצ ַא ןיא ןקוקוצנײרַא טַאהעג ארומ טָאה יז

 עכעלטע טּפַאכעגפיוא טַאהעג טָאה יז ,לעגנע ןַאמרָאנ ןעמָאנ םעד ףיוא ןסיוטש

 ןלעשַאר ןגעוו בייו ןייז טימ טדערעג טָאה רע ןעוו ,רעטָאפ ריא ןופ רעטרעוו

 ןוא ,ןַאמרָאנ ןעמָאנ םעד טרעהעג יז טָאה ,ךערּפשעג ןצרוק םעד ןיא ,טלָאמעד

 ,הסיפת ַא ןיא ץעגרע זיא רע זַא

 יד ןסיברַאפ ,תוחוכ ענרעזייא ןָאטעגנָא ךיז ,טרעטיצעגפיוא טלָאמעד טָאה יז

 טָאה ךיוב ןיא .ןעיירשוצסיוא טשינ ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה יז ,טולב זיב ןּפיל

 יז .סרעמַאה ענרעזייא יו טקַאהעג ןפיילש יד ןבָאה ּפָאק ןיא ,טפמערקעג ריא
 .,ןטלַאהעגסיױוא טָאה

 | | :ךיז טָאה טכַאמעג ןוא
 ךעלטפעשעג ,ןרעטש םעס טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמלעקניװ סירָאמ/= |

 סמעס הדועס-טכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא וצ ןיירַא זיוה ןיא ןדַאלעגנייא טָאה ,טנַאקַאב

 ,רעיורט ןטסיװ םעד ןעזעג טוג טָאה רע .ןיימ ַא טַאהעג ייברעד טָאה רע .לסָאי ,ןוז

 רעד ןיא קידייל ,ריא םורַא קידייל זיא סע .רענייז רעטכָאט רעד טשרעהַאב סָאוװ
 | .. . .ןרעטנומפיוא ,ןקעוורעביא טשינ ןיײלַא וליפַא ךיז ליוו יז .המשנ

 .ןעמוק ףרַאד סָאװ שינעגעגַאב רעד וצ קיטליגכיילג ןצנַאגניא ןעוועג זיא יִז

 .ןרירוצ ןָא-טנייה ןופ ךיז טעװ יז סָאװ וצ גנידצלַא ןיא גנושיוטנַא טליפעג טָאה יז
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ןַאמרָאנ טימ ךיז ןענעקַאב םעד זיב ןעגנוזעג ריא ןיא טָאה ץלַא יו טוג ױזַא

 סע טָאה ױזַא ,ןייז גנוי ןֹופ דיירפ טימ לופ ,קידרעבליזקעווק טזיורבעג ,לעגנע
 ,טּפמעטעגּפָא ןרָאװעג ןוא ןשָאלעג ריא ןיא ץלַא רעטציא ךיז

 טצמכ עריא וצ שיטַאּפַא ,ךיז ןענרעל ןיא ,זיוה ןיא שיטַאּפַא ןעוועג זיא יז
 .ןבעל רָאי ןצניינ

 ןרעטש לסָאי ןעמוקעג זיא טנװָא קיטיירפ

 טָאה לעשַאר .רעקידלַאװעג ןייק ןעועג טשינ זיא קורדנייא רעטשרע רעד

 זיא סע ןוא לעגנע ןַאמרָאנ טימ ןעזסיוא ןיא ןכילגרַאפ םיא לענש רעד ףיוא

 ,רעד רָאנ ,רעכעה ,טיובעג רעטסעפ ,רענעש ןעוועג זיא רענעי זַא ,ןעמוקעגסורַא

 ,ןגייווש ןוא ןדער ןגיוא יד .עקירעיורט ,עפיט ,עגולק ,ןגיוא עמערַאװ עכלעזַא טָאה

 ןייד ןיא ,המשנ ןייד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא ןעעז ןוא ךרודַא ךיד ןעגנירד
 - | ,ץרַאה ןייד ןיא ,חומ

 טימ ןַאמנגנוי םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה יורפ ןייז ןוא ןַאמקעקניוװ סירָאמ

 ןַא יװ רעדָא ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ךיילג ,סמערָא ענעּפָא

 ,םײהַא קירוצ טרעקעגמוא טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ןוז רענעגייא

 ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .לַאז סע ןסיורג םעניא טנערבעג ןבָאה ןּפמָאל עלַא

 יד ףיוא רעדליב יד ,ליד ןפיוא ךיּפעט רעשיסרעּפ רעקירילָאק רעד :ךעלרעייפ

 ןוא לכיימש רעייז טימ ןשטנעמ יד ,קנַאש -ןביוש םעניא רעבליז סָאד ,טנעוו

 ,גנומענַאב

 יז טָאה ,ןַאמנגנוי םעד טימ טדערעג טָאה יז סָאװ רעמ טונימ רעדעי טימ

 ןצנַאגניא זיא רעד סָאװ ,םירוחב ייווצ יד ןופ דישרעטנוא ןסיורג םעד ןעזעגנייא

 דישרעטנוא רעד זיא ךָאד .םענעי ןופ רעטלע רָאי ייווצ טימ רעדָא רָאי ןייא טימ

 יד ,עליטש ַא עמיטש יד זיא םעד ייב .טכַאנ ןוא גָאט זיא סע יו ,סיורג ױזַא

 יד ןיא ןוא רעיורט ַא סעּפע טימ ןסָאגרַאפ ןגיוא יד ,ענעטלַאהעגקירוצ רעטרעוו

 ,םזיניצ ,טייקכערפ -- םענעי ייב .המכח טימ לכיימש רעד -- ןעלקניוו-ליומ

 | ,טָאּפש

 יד ןסעזעג ָאד זיא סע .ןשטנעמ ףניפ רַאפ טיירגעג ןעוועג זיא שיט רעד

 םעניילק ןטייוו ַא ןופ עבָאב יד .תורוד יירד :לקינייא סָאד ןוא רונש ריא ,עבָאב

 עלַא ןגָארטעגרעביא ,גנונעפָאה טימ ןעמוקעגרעהַא ,לטעטש ןשיעּפָארײא-חרזמ

 ,רונש יד .רעטלע רעפיט ַא וצ טבעלרעד ,ןטלַאהעגסיוא ןוא ןייּפ ,תורצ ,סמערוטש

 ןבעגעגרעביא זיא ,זיוה שידַיי קידתועינצ ַא טריפ ,ענערױבעג-רענַאקירעמַא ןַא

 -כָאט עשידִיי ענעגיוצרעד-טוג ַא ,לעשַאר ןוא ,רעריא-החּפשמ רעד ןוא ןַאמ םעד
 .רעטכָאט עשידִיי עתמא ןַא ,טײקטרַאצ ,רוטלוק טימ יורפ עגנוי ַא .רעט

 -סױרַא ןבָאה עזַאוװ ַא ןופ .תבש דובכל שיט ןפיוא טנערבעג ןבָאה רעטכייל

 .הדועס רעד וצ רילָאק ןבעגעגוצ ןוא ןזיור ןסקאוועג
 טדערעג טָאה ןטסנײממַא .ןכַאז עקיטייז ןגעו טדערעג ןעמ טָאה שיט םייב

 .טלעוו רעד ןיא ןָא-טייג סָאװ המחלמ יד ןעוועג זיא עמעט יד .ןַאמלעקניװ סירָאמ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 ךיוא .ןעלסָאי ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא ןגיוושעג טָאה לעשַאר

 סירָאמ| וצ ןעגנוקרעמַאב טכַאמעג רָאנ טָאה רע .טדערעג קינייװ טָאה טסַאג רעד

 ,דייר סנַאמלעקניוװ

 םייב ןרינַאמ ענייז .עקיטכיזרָאפ ,עגולק ןעוועג ןענעז ןעגנוקרעמַאב ענייז

 ,עיצַארג רעסיוועג ַא טימ ןוא לדייא ,טַארקָאטסירַא ןַא ןופ יו ןעוועג ןענעז ןסע

 ןרעטש רעד ,טגנערטשעגנָא עלעסיבַא ןוא ךיילב לסיבַא ןעוועג זיא טכיזעג ןייז

 ןילק ַא ,עכעלגנעל ַא לסיב ַא ,עכיילג ַא זָאנ יד ,רעכיוה ַא םיא ייב ןעוועג זיא

 ,סעצײלּפ עטקידנורעגסיוא טַאהעג טָאה רע .ןעמערב ענייש ןגיוא יד רעביא ,ליומ

 ןכירטש עשיטַאּפמיס טימ ,ןייש ןוא טיובעג טוג ןעזעגסיוא רע טָאה ןצנַאג ןיא

 ,יוב ןשיזיפ ןוא דייר ,ןעזסיוא ןטנעגילעטניא ןייז טימ טרינַאּפמיא ,םינּפ ןפיוא

 -עג טָאה טכיזעג ריא ףיוא .ןייש ןטלעז ןעזעגסיוא טנװָא םעד טָאה לעשַאר

 ,טייקירעגיינ ןוא רעיורט טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא עריא .ךיילב --- ןוא טיור טליּפש

 ןּפמָאל יד ןופ רעמיש רעד ןוא ףױרַא טמעקרַאפ ריא ייב ןעוועג ןענעז רָאה יד |

 גנַאל ַא ןגָארטעג טָאה יז .דייז רעביא יו ,ןסקעלפער טימ ןלַאפעג ייז רעביא זיא

 ,זדלַאה םוצ וצפיורַא זיב טלּפענקרַאפ ןעוועג זיא ןוא יולב-לקנוט ַא ןופ דיילק ןדייז

 ,טקוקעג רדסכ ריא ףיוא טָאה רעטָאפ רעד .טדערעג קיניײיװ ,ןסעגעג קינייװ טָאה יז
 םעד ןופ טסּוװעג טָאה רע ,ץרַאה ןיא ריא ייב ךיז טוט סע סָאװ טסּוװעג טָאה רע

 ,סעציילפ עריא ףיוא טגיל סָאװ גרָאז ןוא ןייּפ

 -נָא ךיז טָאה רע .ןלעשַאר ןגעוו טגרָאזַאב קרַאטש ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 -עג טשינ טָאה רע .יורטש ַא ןיא רעקידנקנירט ַא יו ,ןרעטש לסָאי ןיא טּפַאכעג

 ,ןלעשַאר ןרעוו ןלעפעג טעװ רע יצ ;ןעמוקסורַא טעװ םעד ןופ סָאװ ןטכַארט טלָאװ

 טימ ןעלקיװטנַא ךיז ןענעק סָאװ ןכאז ןענעז סָאד ,םיא ןלעפעג טעוװ לעשַאר יצ
 טפרַאדעג יז טָאה רעצימיא .גנויירטשעצ ןבָאה טזומעג יז טָאה לייוורעד .טייצ רעד

 טָאה רע .לעגנע ןַאמרָאנ ןָא ןסעגרַאפ יז ןכַאמ ןוא ריא טימ ןײגסױרַא ,ןפור

 סירָאמ ,רע ןעוו טנעילק ןייז ןעוועג ךָאנ זיא רע .םעס ןטלַא םעד טנעקעג טוג
 ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו םעדכָאנ ןוא ,סיפָא-אָאל םעד טַאהעג טָאה ,ןַאמלעקניוו

 ינעטש טגעלפ ןוא םיא וצ ןעמוקעג ןרעטש םעס ךיוא זיא ,רעלקעמ-טירטסלָאוװ

 "וטש רעכלעוו ,ןוז םענעטָארעג ןייז רַאפ דייר-ביול טימ ליומ לופ ַא ןבָאה קיד

 .רעטקָאד ַא ןרעו ףליה סטָאג טימ טעוװ ןוא ןיצידעמ ףיוא טריד

 םעס רעטלַא רעד סָאװ םולח םעד ןופ טסּוװעג טָאה ןַאמלעקניו סירָאמ

 םיא ליוו רע ,ןוז ןקיצנייא ןייז ןופ תחנ ןבעלרעד ליוװ רע .ךיז ןיא טעִילט ןרעטש
 שטנעמ ַא סָאװ ,דיירפ עטסערג יד ןעוועג םיא רַאפ טלָאװ סָאד .רעטקָאד סלַא ןעז

 טָאה רע ,ןַאמ רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא ןרעטש םעס ןוא ,ןשטניוו רָאנ ךיז ןעק
 ,עקירעמַא ןיא זיא רע טניז רָאי ןצפופ ,ףלעווצ יד ןיא זיא רע .טרָאװ ןטלַאהעג

 ןרָאװעג רע זיא ,לטעטשמייה ןייז ןיא טבעלעג ץלַא ךָאנ ןוא ןירג ןעוועג ךָאנ ץלַא

 "רעד וצ ןוא ןכיירגרעד וצ סָאד טעװערָאהעג טכַאנ ןוא גָאט טָאה ,רחוס-ץלעּפ ַא
 ,רעטקָאד ַא ןייז ןענעק לָאז ןוז רעד ןכעלגעמ
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 טימ טבױלעגּפָא םיא ןוא ןוז ןייז ןגעו טגָאזעג םיא טָאה ןרעטש םעס ןעוו

 יד טיול .םעד ןיא טּפַאכעגנָא ןַאמלעקניװ סירָאמ ךיז טָאה ,ןברַאפ עטסנעש יד

 טָאה רע .טייל וצ יא ןוא טָאג וצ יא ןייז ןוז רעד ףרַאד ,םעס ןטלַא םעד ןופ דייר-

 עקַאט זיא לסָאי .טרַאנעגּפָא טשינ טָאה ןרעטש םעס ןוא ןעוועג העוט טשינ ךיז

 -לעקניוװ סירָאמ ,רע סָאװ םירוחב עטסרעייט יד ןופ רענייא ,ץפח רענעטלעז ַא

 טָאה ןײלַא רע .טנגוי יד טוג רעייז ןעק רע .עקירעמַא ןיא טנגעגַאב טָאה ,ןַאמ

 ןעמעוו ןיא ,םענייא ןפָארטעג ןטלעז ןוא עטנַאקַאב ןוא דניירפ רעטרעדנוה טַאהעג
 .םעד ייב יװ ,תולעמ עלַא ןרירטנעצנָאק .ךיז ןלָאז סע

 ןַאמלעקניװ סירָאמ טָאה רענעק-ןשטנעמ ןוא רעטָאפ ַא ןופ גיוא טינעג ַא טימ

 יד ןופ ןקילב יד טשרָאפעגכָאנ ,הדועס רעקידתבש רעד ייב ,שיט םייב רעטציא

 -טסיירד-טשינ :טגיל ןקילב ערעייז ןיא יװ ןעזעג טָאה רע .ןשטנעמ עגנוי עדייב
 טָא ,רעכיילב םינּפ סלעשַאר טרעװ טָא .טייקיור עטכַאמעג ,טייקידוועמעש ,טייק

 טָא ןוא ךיילב םינּפ ןייז טרעוו טָא .טיור-רעטניצ טרעוו יז ,ןברַאפ יד ךיז ןשיוט

 יז רעבָא ןרעדנַא םוצ רענייא קיטליגכיילג ןייז ייז ןליוו עדייב .ךיז סע טלטיור

  ,טשינ סע ןענעז

 ךיז ןלעפעג ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד זַא ,ןעזעג רע טָאה גיוא ןטינעג םעד טימ

 ,ןלעפעג קרַאטש ןַאמרעגנוי רעד זיא ,ןסירָאמ ,םיא ךיוא .ןרעדנַא םעד רענייא

 ,גולק ,םַאזסטעברַא ןייז וצ סיוא-טעז רע .ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןעק ןכלעזַא ףיוא

 ןלעשַאר רַאפ טוג רעייז ןעוועג טלָאװ רע .רענייז רעטָאפ רעד יו ױזַא ,ךעלרע

 לסיבַא ןרָאװעג זיא לסָאי .םילכאמ עקידתבש טימ ןעוועג דבכמ םיא טָאה ןעמ

 | ,רעקידװעדערַאב לסיבַא לעשַאר ןוא רעטסיירד
 ,טגערפעג םיא לעשַאר טָאה -- ?עקירעמַא ןיא ןריובעג טשינ טנעז ריא -

 -- טגָאזעג רע טָאה -- ןלױּפ ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ,וָאנילַאמ ןיא + -

 ןוא רָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא ןיוש ךיא ןיב ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ,ָאנילַאמ ןופ שזַא רימ רַאפ ןיליפת רָאּפ ַא טריפעגטימ טָאה רעניימ רעטָאפ רעד
 רשפא רע טעװ ,הוצמ-רב ןרעוו ןוא רָאי ןציירד ןרעוו טלַא לע ךיא ןעוו לייוו

 | .עקירעמַא ןיא רימ רַאפ ןיליפת רָאּפ ַא ןגירק טשינ

 ,טכַאלעג ןבָאה שיט םייב עלַא -

 םייה רעד ןיא רעכיז טָאה ריא .קיטַאלג ןוא לופ ןיוש זיא טנעצקַא רעייא

 ,שילגנע ןייק טנרעלעג טשינ

 םירדנ ןוא תופסות ,ארמג - סרעשיפ קחצי לרעב ייב טנרעלעג בָאה ךיא --
 י .שילגנע ןייק טשינ רָאנ "ר ןטימ

 .ןגארפ עריא רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה לעשַאר |

 ןופ טשינרָאג ָאד .ןסייוו רימ ?לטעטשז טרובעג רעיא ךָאנ טקנעדעג ריא ---|
 רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא| ןופ ,רעכיב ןופ זיולב .ןבעל רעגייטש םענעי

 , עא + 2 גן י .סע רימ ןענעק ,רוטַארעטיל



 דלעפ .ןןיא םיוב ַא יוװ

 טנעייל ריא -- .טגערפעג לסָאי טָאה --- 1 רוטַארעטיל עשידִיי טנעק ריא -- |
 ? שידִיד

 בָאה .ךיא ,ןלוש גנירד רעטעברַא יד ןיא טקישעג ךימ טָאה רעטָאפ ןלימ ---

 ןביירש וצ ןוא דוב ַא א ןענעייל ןענעק וצ ליפ ױזַא ףיוא שידַיי טנרעלעגסיוא ךיז

 ,ויירב ַא

 ןענעייל ןענעק סָאװ םירוחב רעדָא ךעלדיימ ליפ ןעוועג ןטלָאװ יאוולה --

 ךיא טניז ,תמא םעד ןגָאז ךייא לע ךיא .ווירב ןשידַיי ַא ןביירש ,ךוב ןשידִיי ַא

 יד טוג רעייז ןעק ךיא .שידִיי טנעיילעג ןטלעז ךיא בָאה עקירעמַא ןיא ָאד ןיב

 םעד ןּפַאכוצנָא רעווש זיא סע רעבָא ,רעכיב עטוג ,רעכיב ליפ טנעיילעג ,ךַארּפש

 עשידִיי יד ,רעכיב עשידִיי טשינ ןעייל ךיא סָאװ גָאט ןדעי רעױדַאב ךיא .לָאמַא

 ַא סױרַא ךיא םענ לָאמלייט .ןרעױדַאב טימ זיולב ּפָא טמוק ןעמ רעבָא ,עסערּפ

 .רעכיב עשידִיי ליפ ןבָאה רימ .קנַאש-םירפס סרעטָאפ ןיימ ןופ ךוב שידִיי

 ,טגערפעג רעטייוו לעשַאר טָאה -- ? רעכיב יד טפיוק רעטָאפ רעייא ---

 -ליֹוו ַא ,םירפס ענייז עלַא טכַארבעגטימ םייה רעד ןופ טָאה רעטָאפ ןיימ ---

 ןוא קנַאש ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ץלַא סָאד טָאה רע .םישמוח ,תוינשמ ,ס"ש רענ

 רימ רַאפ ,רעכיב עשידִיי טפיוקעגוצ ךיוא ָאד טָאה רע .רצוא ַא יוװ ּפָא סָאד טיה

 עשידִיי ַא טימ ךיז טנגונַאב רע .טשינ טנעייל ןײלַא רע .טפיוקעג יז רע טָאה

 ןייז .ןופ סױרַא רע טמענ ,טגיילעגפיוא זיא רע ןעוו .לַאנרושז ַא טימ ,גנוטייצ

 -כעלש ַא ַא ןיא זיא רע ןעוו .ןענרעל קעװַא ךיז טצעז ןוא תוינשמ ַא קנַאש-םירפס

 -ארמג ןטלַא םעד טימ ןענרעל טמענ ןוא ארמג ַא סױרַא רע טמענ ,גנומיטש רעט
 ןיא ,שרדמה-תיב ןיא ,רדח ןיא םייה רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ יװ  ,ןוגינ

 ןיק טשינ בָאה ךיא .קנַאש-םירפס ןייז וצ ןטלעז וצ-ייג ךיא .לביטש-םידיסח

 ןיא ןיב ןיילַא ךיא זַא ,סייוו ךיא .ןליוו ןייק טשינ -- רעמ סעּפע ךיוא ןוא טייצ

 קנַאש-םירפס סרעטָאפ ןיימ יװ דָארג עזרעד ךיא ןעוו ,לָאמליײט .קידלוש םעד

 ןוא .סגיא } סױרַא םענו ,רעכיב עשידִיי ייר רעד ףיוא קילב ַא ךיא ּפַאכ ,ןפָא זיא

 ,רעטעלב

 -עג ןַאמלעקניװ סירָאמ טָאה --- זיוה .ןיימ ןיא ןגָאז טשינ סָאד ןעק ךיא --

 ןייק טשינ ןוא תורמג ןייק טשינ ,קנַאש-םירפס ןייק ָאטשינ זיא רימ ייב --- .טגָאז

 .רעכיב עשידִיי

 עמַאמ מ עטלַא יד טָאה -- .גונעג זיא ,דניק ןיימ ,שידִיי זיא ץרַאה סָאד זַא --

 וליפַא ןעק רע ,דִיי ַא שטנעמ ַא ןופ ןכַאמ רעכיב טשינ -- .ןפורעגנָא ךיז ענייז

 ,קינײװנסױא ןופ תורמג עלַא ןענעק לָאז ןעמ ןעװ דיי רערעסעב ַא ןרעװ טשינ

 ןופ ןייז ןעמ זומ דַיי ַא ,ןפלעה טשינרָאג טעװ ,ייברעד טשינ זיא ץרַאה סָאד ביוא

 טפלעה ,טשינ ביוא ,ץרַאה ןופ ןוא המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ,קינייװעניא

 ,טלעוו רעד ןיא .םירפס עשידִיי עלַא טנרעלעג טָאה'מ ןעוו וליּפַא ,טשינרָאג

 ,וזַא ךיוא טכַארט ךיא --ןרעטש לסָאי טגָאזעג טָאה-- טכערעג טנעז ריא -- = -
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 ַא טָאה יז -- .טכַאלעג לעשַאר טָאה -- עגולק ַא רעייז זיא עבאב ןיימ ---
 ןעניוטש וצ זיא סע זַא ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןגעוו קילב ןרַאברעדנוװ

 רָאנ ביירט -- .טכַאלעג קיטומטוג עטלַא יד טָאה --- !דניק ןיימ ,ונ ,ונ --
 טייקלענש רעד טימ גנידצלַא טמענַאב לּפעק ןייד ?ריד טלעפ סָאװ .רעביא טשינ

 קיד ַאזַא ןענעיילכרוד ןוא העש עכעלטע ףיוא ןצעזקעװוַא ךיז ןעק יז ,ץילב ַא ןופ
 .רעביא ריד םעדכָאנ סע טעװ יז ןוא ,ןבייהוצפיוא רעווש סע זיא רימ סָאװ ,ךוב
 ,לקינייא ןיימ ,לעשַאר ןיימ ,ןבירשעג זיא טרָאד סָאװ ץלַא ןגָאז

 עדמערפ רַאפ לקינייא ןַא ןביול ֹוצ ױזַא ןייש טשינ זיא סע ,עבָאב ,ָא --

 ,ןשטנעמ

 -רַאפ רע ,טיגמוא רָאפ ,הלילח, ןעמענ טשינ סע טעװ ןרעטש רעטסימ --
 ,ןיימ ךיא סָאװ טוג רעייז טייטש

 ,טייקטיור ַא ןגָאלשעגסױרַא טָאה טכיזעג סנרעטש ףיוא

 סירָאמ טגָאזעג טָאה -- עכייר ַא רעייז זיא רוטַארעטיל עשידִיי יד ןוא ---

 ַא ןיא טקוקעגנײרַא טשינ גנַאל רעייז ןיוש ךיוא בָאה ןיילַא ךיא --- .ןַאמלעקניזו

 ןרָאי עגנוי עניימ ןיא בָאה ןוא ןעגנוצעזרעביא ןעייל ךיא רעבָא ,ךוב ןשידִיי

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעקיסַאלק יד ןעק ךיא ,ליפ רעייז טנעיילעג
 ,ריא טגָאז יװ ןרעטש רעטסימ ,לטעטש רעייא ןופ סעּפע טלייצרעד --

 !סע טסייה

 -ייווצ רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ ךייט ןעיולב ַא ייב טגיל סע .ווָאנילַאמ ---

 עקיזיר טימ סעבמעד ,רעמייב עטלַא טימ דלַאװ ןטכידעג ַא ייב -- טייז רעט

 רעטנזױט ןעמוק סע .יולב ןוא ןירג זיא רע .ַאציליּפ טסייה ךייט רעד .,ןגייווצ

 סָאװ ,ןלַאװק יד ןוא טייקנייש ןייז ןרעדנּוװַאב וצ םורַא ךעלטעטש ןופ ןשטנעמ

 ןוא רעלטעב ןציז טרָאד .ךייט ןופ רעטרע ענעדישרַאּפ ףיוא קיניײװעניא ןכָאק

 -שינ יד ןגעו ןוא טָאג ןגעוו ,טייל עטכעלש ,רעביור ןגעוו תוישעמ ןלייצרעד

 ןדִיי .טייוװןליימ ףיוא ךיז טיצ ,סיורג זיא דלַאװ רעד .טלעו רעד ןופ ןטייקיט

 םעניא זיולב ןעמוק ךעלגנַיי עשידִיי .קינייוועניא ןַאּפש ַא ןכַאמ וצ ארומ ןבָאה
 ,ייז טימ טייג דמלמ רעד ןעוו רמועב-ג"יל ןיא דלַאוו ןופ קע

 זיא יז זַא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ עבָאב עטלַא יד טָאה -- .ָאי ,ָאי --

 ןופ ןרעו טיהעגּפָא לָאז ןעמ --- .טלייצרעד ןרעטש לסָאי סָאװ םעד טימ םיכסמ

 .גָאט ןקידנגרָאמ ןטימ רעכיז טרָאד ןעד זיא דיי ַא .סעקיניױבזַאד עקיטרָאד יד

 לעשַאר טָאה -- ?ןטרָאד ןופ קעװַא טנעז ריא סָאװ טשינ טרעױדַאב ריא --
 | ,טגערפעג םיא

 ןרעייט ַא טזָאלעגרעביא טרָאד בָאה ךיא רעבָא ,טשינ רעיױדַאב ךיא --

 ןלױײּפ ץנַאג ןעמונרַאפ טָאה שטייד רעד. רעטציא זיא רע ּוװ טסייוו רעוו .טניירפ
 טלצוו רעצנַאג רעד ןופ ןטינשעגּפָא טושּפ זיא דנַאל סָאד יו םישדח עכעלטע ןיוש
 .ןרָאװעג טרָאד זיא סע סָאװ טשינ טסייו ןעמ ןוא

 טרָאד רָאנ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדִיי זדנוא טימ טכעלש רעייז זיא סע --
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 ,ןײרַא סָאטעג יד ןיא ןדִיי יד טרָאד טביירט ןעמ זַא ,טרעה ןעמ .רעטיב רָאג זיא

 | .קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ יווװ ױזַא

 עקידבוט-םוי ַא טײרּפשרַאפ ןוא טנערבעג ןבָאה שיט ןפיוא רעטכיל יד

 ןבָאה עזַאװ רעקיטכערּפ רעד ןיא ןזיור עטיור יד .טייקכעלרעייפ ןוא גנומיטש

 יד ,טכַארּפ ןוא טייקכייר ַא ךיז םורַא טײרּפשרַאפ ןוא רעייפ םוצ טקערטשעג ךיז

 .סעזָאּפ ענעדישרַאפ ןיא ןסעזעג ןענעז שיט םייב עלא

 רעלעה יכדרמ -- טדערעג לסָאי ץלַא טָאה -- טניירפ רעקיצנייא ןיימ ---

 טעװ רֶע .רעצלָאטש ַא ,רעגולק ַא ,רעקיטומ ַא ,לגנִיי רערַאברעדנווװז ַא .רע טסייה

 | ,ןכיירגרעד טייוו רעייז לָאמַא

 ,טגערפעג לעשַאר טָאה -- !םיא רַאפ ןוט טשינרָאג טנעק ריא --|

 ,וָאנילַאמ ןיא טדיישעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .זיא רע ּוװ טשינ סייוו ךיא ---
 ךיא זַא ,טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא .רָאי ףלעווצ ,רעטלע ןיימ ןיא ןעוועג רע זיא

 טשינ ךיז טָאה רעטציא זיב .עקירעמַא ןייק ןעמוקרעבירַא ןפלעה לָאמַא םיא לעװ

 ,טרידוטש בָאה ךיא .ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ .טייהנגעלעג ןייק טכַאמעג

 ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ןוא שיט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה החּפשמ יד

 ,ךעלשיטיעפַאק עניילק ייב ןלוטש ףיוא ןוא עפָאס רעד

 :טדערעג רעטייוו טָאה ןרעטש לסָאי

 טבָאש סָאװ רענייא ,טסייה סָאד .רעברַאג ַא ןעוועג טרָאד זיא רעטָאפ ןיימ ---

 -רָאפ טשינ ךיז סע ןעמ ןָאק ָאד .טעברַא ערעווש ַא זיא סע .,ייז טנקירטי ןוא ןלעפ

 טָאה רע .טעברַא ערעווש ַאזַא ןָאט טנעה ענייז טימ ןָאק שטנעמ ַא ױזַא יו ןלעטש

 בָאה ךיא ,ןירַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןעיולב ןופ טעװערָאהעג

 יד ,ןירַא רדח ןיא טעּפש ןעמוקעג ןיב ,טעברַא רעד וצ ןפלָאהעגוצ ךיוא םיא

 "רַאג ַא זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,טָאּפשעג ,טכַאלעג רימ ןופ ןבָאה רדח ןיא ךעלגנִיי

 ןבָאה ייז .תומהב ענעדנושעגּפָא ןופ ןלעפ יד רעדיילק עניימ ןופ טליפ ןעמ ,רעב

 רעבירעד ןגעלפ ,הכאלמ סרעטָאפ ןיימ ףיוא דייר עסואימ ןלַאפ טזָאלעג ךיוא

 "ירק עטּפָא ןכערבסיוא ווָאנילַאמ ןופ ךעלגניי-רדח עקירעביא יד ןוא רימ ןשיוװצ

 בָאה ךיא .ןעוועג טשינ ךיא ןיב רעקרַאטש קירעביא ןייק .תומחלמ ןוא ןעיירעג

 יבדרמ ףליה וצ ןעמוק קידנעטש רימ טגעלפ ,ןצישַאב טנָאקעג טשינ ןיײלַא ךיז

 ךימ טָאה רע .ןטסיופ עקרַאטש טַאהעג טָאה רע .לגניי סרעקנעש םעד בייל-בקעי

 לָאז סע זַא ,טרַאװעגּפָא רָאנ טָאה רע .טייז ןיימ ףיוא ןעוועג לָאמעלַא ןוא טצישַאב

 טָאה רע .ךעלגנַיירדח עקירעביא יד ןוא רימ ןשיוװצ יירעגירק ַא ןכערבסיוא
 ,רַאבקנַאד רעייז ןעוועג םיא ןיב ךיא .ןוט סטכעלש רימ לָאז ןעמ טזָאלרעד טשינ
 לָאז רע זַא ,טָאג ייב טעבעג ַא טימ רָאנ יו שרעדנַא ןלָאצּפָא םיא טנָאקעג טשינ

 ,ןעמָאנ ןייז טנַאמרעד רדסכ ךיא בָאה ןענעװַאד םייב .יכדרמ רבח ןיימ ןצישַאב
 ךיא .ןגעוו:טענייז רַאפ םיליהת ךעלטיּפַאק עכעלטע ןגָאז גָאט ןדעי געלפ ךיא

 ,טַאהעג ביל םיא ןוא רַאבקנַאד ןעוועג םיא ןיב
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 -רעד רעקידנריר רעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה זיוה ןיא עלַא ןוא לעשַאר = -
 י .ןרעטש לסָאי ןופ גנולייצ

 ףיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוק טגעלפ רע .טדיישעצ ןטלעז ךיז ןבָאה רימ --
 יז וצ ןעגנַאגעג טפָא ןיב ךיא .טעברַא רעד ןיא ןטַאט םעד ןפלָאהעגוצ ,ןיירַא
 -ציא .םירוכיש ןוא םירעיוּפ יד ןענידַאב ןפלעה וצ געט-דירי יד ןיא קנעש ןיא
 ךיא רעבָא ,ןטכַארט טשינ םיא ןגעוו לָאז ךיא גָאט ןייק ייברַאפ טשינ טייג רעט
 ,זיא רע ּוװ ןעניפעגסיוא טשינ ןָאק

 ןטכיולעצ ךיז ןבָאה ןגיוא עריא .רעקידװעדערַאב ןרָאװעג זיא לעשַאר
 ךעלביל ןעוװעג ,טלכיימשעג טָאה יז .טײקטריסערעטניַארַאפ ןופ ילג ַא ןעמוקַאב
 ןעמוקעגקירוצ זיא רעריא לכיימש רעד .ךיז ןעמענַאב ןיא זעיצַארג ,ןדער ןיא
 ,ךעליירפ ןוא טציירעג ןעוועג זיא יז ,לָאמַא יװ ױזַא

 לעשַאר .ןעמעלַא טימ טנגעזעג ןרעטש לסָאי ךיז טָאה טנוװָא ןיא ךעלטעּפש
 ,זוה ןופ גנַאגסױרַא םוצ טײלגַאב םיא טָאה

 רעטסימ ,טנעקַאב ךייא טימ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ---
 ,טקיטשעג ריא טָאה זדלַאה ןיא ןוא טגָאזעג יז טָאה -- ןרעטש

 ךיא ,לעשַאר ןפור ךיד לעװ ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- לסָאי ךימ ףור --
 ?טוג ,ןפורּפָא ךיד רעדיוו םורַא געט עכעלטע ןיא לעוז

 ,רעכיז ,ָאי --

 ןיב ךיא .זיוה ןיא ךייא ייב טנוװָא טנייה טכַארברַאפ טֹוג רעייז בָאה ךיא --
 ,לעשַאר ,רַאבקנַאד רעייז ריד

 .ךיוא ךיא --

 | ,רַאברעדנּוװ ---
 המשנ ריא ןיא ףיוא טייג סע זַא ,טליפעג לעשַאר טָאה קעװַא זיא רע ןעוו

 -רַאפ וצ ןבייהנָא טעװ לעגנע ןַאמרָאנ טסנעּפשעג רעד .טסיירט ַא ןוא גנוזענעג ַא
 -נגנוי םענייפ ןטנַאסערעטניא םעד וצ טפַאשביל ַא טליפעג ךיוא טָאה יז .ןדניווש
 טימ םענעגנַא זיא סע ןעק יז עכלעוו יד יו שרעדנַא רָאג סעּפע זיא רע .ןַאמ
 ןייש זיא רע ,ןייש זיא לכיימש ןייז .גולק ,טנַאסערעטניא זיא רע .ןדער וצ םיא
 .טקניז יז רעכלעוו ןיא ,עיטַאּפַא רעד ןופ ןקעוופיוא יז טעװ רע

 לא א
* 

 ,רעטּפָא ןוא רעטּפָא ןעזעג ךיז ןבָאה יז

 ױזָא טַאהעג ייֵז ןבָאה עדייב .טעטיזרעווינוא ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענעז עדייב

 ןדַעְי טימ ןענעז ייז .ןעמַאזוצ טַאהעג סעכעלטפַאשניימעג ליפ ױזַא ,ןדער וצ ליפ

 ,קילג ןעמיטניא ןיא ,גנונעפָאה ןיא ,דיירפ ןיא טבעוװרַאפ רעמ ץלַא ןרָאװעג גָאְט

 קיטיירפ ַא ףיוא ךיוא ןיירָא זיוה ןיא ייז וִצ ןלעשַאר ןדַאלעגנייא טָאה לסָאי
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 טימ ןעמונעגפיוא לדיימ סָאד ןבָאה בייוו ןייז ןוא םעס .הדועס רעקידתבש רעד וצ
 סָאװ ןוא ןצעזװצקעװַא יז ּוװ טסּוװעג טשינ ןבָאה ייז .דיירפ) רעקידנרעטַאלפ ַא
 עקידתבש יד ןוא תורימז ןעגנוזעג ,שודיק טכַאמעג טָאה םעס .ןוט וצ ריא רַאפ
 טנוװֶא ןצנַאג םעד טָאה םעס .ווָאנילַאמ םייה רעטלַא רעד ןיא יװ ןעוועג זיא הדועס

 -םיוא ןעוועג זיא רע .טרָאװ םוצ ןעמוק םענייק טזָאלעג טשינ ןוא ןילַא טדערעג

 ענייז ןוא וָאנילַאמ וצ ,םייה רעטלַא רעד וצ טפַאשקנעב עצנַאג יד ןוא טגיילעג

 טציא טָאה ,םיא ןיא טּפַאזעגנייא ןעוועג זיא סָאװ טפַאשקנעב יד ,ןדִיי עטנַאקַאב

 ַאזַא טַאהעג טשינ ,סיוא טזייוו ,גנַאל-ןרָאי ןיוש טָאה רע .טדערעגסױרַא םיא ןופ

 רעד רַאפ רעטציא יוװ ןצרַאה ןופ ןדערּפָארַא ךיז ױזַא ןוא טייהנגעלעג עדנצנעלג

 ןיא טכַארבעגפױרַא טָאה ןוז רענעטָארעג ןייז סָאװ ,לדיימ רענייש רעדמערפ

 .ןײרַא בוטש

 טזומעג םיא טָאה לעשַאר .,ןדַאלעגנייא רעדיוו יז םעס טָאה ןײגקעװַא םייב
 .ןעמוק רעדיוו טעװ ןוא טסַאג ןייק ןייז טשינ טעװ יז זַא ,ןגָאזװצ

 וצ ךיז טימַאב ןעמ יװ ,לעגנע ןַאמרָאנ ןיא ןסעגרַאפ טימַאב ךיז טָאה יז

 שינעגעגַאב ריא ןופ טלייצרעד ןעלסָאי טָאה יז .טסנעּפשעג ךעלנייּפ ַא ןסעגרַאפ

 טָאה רע .םינּפ ןפיוא עסַאמירג ַא טימ טרעהעגסיוא סע טָאה רע .ןענַאמרָאנ טימ

 זיא םיא טָאה ,ץלָאטש ריא ,טייקכעלרע ריא רעבָא ,ןלעשַאר ףיוא טביילגעג טשינ

 ,טייקיטכירפיוא ריא ןיא טגייצרעב

 -רעד ץלַא םיא טָאה יז יו םעדכָאנ ,טגערפעג רע טָאה -- רעטציא ןוא --

 ? םיא ןופ רעמ טשינ טסכַארט -- טלייצ

 -ַאזוצ ַא רָאנ טָאה סָאװ ץלַא ןורכז .ןיימ ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ימַאב ךיא ---

 זיולב ןעוועג זיא רענעי זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד סע .ןעמָאנ םענעי טימ גנַאהנעמ

 ,טירט ןוא טירש ףיוא ןשטנעמ םעד ןטײלגַאב ןלַאפוצ רעטנזיוט .םולח רעזייב ַא

 ,ןלַאפוצ עכעלרעדיוש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמרָאנ

 יז זַא ,טסּוװעג טָאה רע ,םעד ןגעוו ןדער וצ טשינ טימַאב ךיוא ךיז טָאה רע

 ,ןגיוצרעד טוג זיא ,החּפשמ רעשידִיי רעטוג ַא ןופ ,ןייש רעייז זיא יז .ךעלרע זיא

 טשינ ךיז טָאה לָאמנײק .ןדער ֹוצ סָאװ ןגעוו טַאהעג לָאמעלַא ןבָאה ייז
 | .סרעפטנע ןוא ןגָארּפ ןופ לַאװק רעד טּפעשעגסױא

 לא +
3 

 ,גירק ןיא ןיײרַא זיא עקירעמַא

 .גנוטרַאװרעד ןוא ורמוא ןופ געט ןעמוקעג ןענעז םעדכָאנ

 טפָא זיא לעשַאר ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-יירד ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא לסָאי

 ,זיוה ןיא סנַאמלעקניוװ יד וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ןײרַא ויוה ןיא/ יז וצ ןעמוקעג

 שרעדנַא .הלכ-ןתח רַאֿפ ןטלַאהעג ןיוש ייז ןבָאה םידדצ עדייב ןופ ןרעטלע יד
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 ביל קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ,לרָאּפ ךיילג ַא ןעוועג זיא סע .ןייז טנָאקעג טשינ טָאה

 .ךעלקילג טמיוצעגמוא ,ךעליירפ קידנעטש ןעוועג ,טַאהעג

 םעד רענייא בוט-לזמ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב ןופ ןרעטלע יד

 .ךודיש רענעשטנּוװעג ַא ןעוועג זיא סע .ןרעדנַא

 "ַאר -- בייוו ןייז וצ טדערעג םעס טָאה -- למיה ןופ ןעוועג טרעשַאב --

 טָאה טָאג .תולעמ  עלַא טימ ,לדקימ עשידִיי עטוגַא זיא יז .ןעלסָאי רַאפ זיא לעש

 ,בייו עטוג ַא ןייז םיִא רַאפ טעװ יז .דניק רעזדנוא רַאפ טקישעגוצ יז

 ,טעשטּפעשעג בייוו סמעס טַאה --- ןלעוו טעװ טָאג ביוא ---

 ןעק ךיא .םכח ַא ןופ חומ ַא ,דלָאג ןופ ץרַאה ַא ךיז ןיא טָאה לדיימ יד --

 נַאגעג טשינ זיא סעּפע רָאנ ,טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עריא

 ,קיטש ערטיכ עלַא יד ןענָאק ןפרַאד יז ,ןטַאקָאװדַא עגיה יד ךָאד טסייוו וד .ןעג

 סירָאמ ,סיוא טשינ ךיז ייז ןגיוט ,טשינ זַא .ךעלעגעטש ןוא ךעלעגעוו עמורק עלַא

 זיב ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,טנָאקעג טשינ סָאד טָאה ןַאמלעקניוו

 -טירטסלָאװ ַא ןרָאװעג ןוא קיטקַארּפ-ןטַאקָאװדַא ןייז ןבעגפיוא טזומעג טָאה רע

 -צוא ,דלָאג ןעיורטנָא ןשטנעמ םעד טסנָאק .טכעלש טשינ ךיוא זיא סָאד .רעלקעמ

 ךיוא זיא רעטכָאט יד ןוא .רָאה ַא ןרעוו טרירעג טשינ םעד ןופ טעװ ,עצנַאג תור

 .ןוז רעזדנוא רַאפ גוויז רעתמא ןַא ,ענייש ַא ,שטנעמ רעטוג ַא .רעטָאפ ןיא ןטָארעג

 ףיוא רעקיור לסיב ַא ןרעוו טעװ רשפא ,םורַא םישדח יירד ַא ןיא ,םשה הצרי םא

 ,הנותח ַא ןכַאמ לזמ טימ ןוא םיאנת ןביירש ןעמ טעו .טלעוו רעד

 ,סייוו ךיא .ןעּפעשטוצ ךיז סעּפע טשינ הלילח לָאז סע .רעפעשַאב ,יאוולה ---

 | .ירעטגוזעג ַא ,רוחב רעגנוי ַא זיא לסָאי ,טייצ-המחלמ

 זיא רע .ןעמענ טשינ םיא ןלעוװ ייז .ןגָאלק וצ ביל רָאנ טָאה ענעדִיי ַא --

 יײםעדכָאנ ,רעטקָאד ףיוא רע טקידנע רָאי ןייא ךָאנ .טנעדוטס ַא

 ַא ןרעװ טעװ רע יװ םעדכָאנ .םעס ,ןעור טשינ ךימ טזָאל סָאד עקַאט --

 רעװ .רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ ןייז טלַא טלָאמעד טעװ רע ...רעטקָאד רענלָאּפ

 ,טסייוו
| 

 יקערש ַא ןָא רימ טסכַאמ ---

 ,טכערעג ךָאד זיא יז .שיט םייב טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה םעס

 -ָאילימ עקַאט טָאה עקירעמַא .םעדכָאנ עקַאט -- טכַארטעג רע טָאה --- בייוו ןייז

 ןוא גרַאװגנוי סָאד ןבוטש יד ןופ סױרַא ןעמ טמַאר רעירפ רעבָא ,ןשטנעמ ןענ

 ..טסַאּפעגוצ ךָאד זיא לסָאי

 םעד ןפורוצסױרַא טַאהעג ארומ טָאה רע .ןדער טלָאװעג טשינ רעמ טָאה רע

 ןעזרעד וצ ,לווייט םעד ,ןטש םעד טייהנגעלעג ןייק ןבעג טשינ ,דלַאװ ןופ ףלָאװ

 ןקָארשעג םיא סע טָאה ןצרַאה ןיא ףיט רָאנ ,גיוא זייב ַא םיא ןבעג טשינ ,ןוז ןייז

 .טקינײּפעג ןוא

 .ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא זיוה ןיא ןַאמלעקניװ סירָאמ ייב ךיוא

 ןרעסעב ןייק רעטכָאט רעזדנוא רַאפ ןשטניוו טשינרָאג ךיז ןָאק ןעמ ---
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 בייוו ןייז וצ ןַאמלעקניװ סירָאמ טדערעג טָאה -- זיא ןרעטש לסָאי רעד יװ ךודיש

 רעטקָאד רעטוג ַא ןרעו ןוא ןיצידעמ ןקידנע טעװ רע .תולעמ עלַא טָאה רע --
 .ךעלקילג ןייז טעוװו לעשַאר ןוא

 ךודיש םוצ ןעוועג םיכסמ זיא יז ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה עבָאב עטלַא יד

 ,הנותח סלקינייא םעד ףיוא לצנעט-הוצמ ַא ןצנַאט וצ ךיז טיירגעג ןוא

 "עג ןפיוא ןגילנייא וליפַא טנָאקעג טשינ ,ןפָאלש טנָאקעג טשינ טָאה םעס

 טָאה רע .טָאג ןטעבעג טָאה רע .ןטייז עלַא ןופ ןפרָאװעג םיא טָאה סע .רעגעל

 ןדעי ווָאנילַאמ ןיא טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןרָאי יד ןיא טבעלעגניײרַא ךיז

 רעטציא .ןבעל ןוא טנוזעג טָאג ייב ןטעבעגסיוא ןוא םיליהת םוי ַא טגָאזעג גָאט

 ןוא לָאמ ןייא םיליהת ץנַאג טגָאזעגסיױא ,טעבעג ןיא ןעגנַאגרַאפ רעדיוו רע זיא

 לָאז ןעמ ,דניק קיצנייא ןייז ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז טָאג ןטעבעג ןוא לָאמַאכָאנ

 ,ןירַא המחלמ} רעד ןיא ןעמענ טשינ םיא
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואריפ

 םיוא ךיז טשעל נַאט רעד = |
 זיא רע .רעטקָאד ףיוא טקידנעעג טָאה ןרעטש רעגנוי רע

 םיא ףיוא ,רָאי קיצנַאװצ;ןוא-ריפ ןעוועג טלַא טלָאמעד

 -ַאר ,לדיימ עשידַיי ,ענייפ ,עכעלרעדנּוװ ַא טרַאװעג טָאה

 .גלָאפרעד ,ערעירַאק :טרַאוװעג ךיוא טָאה םיא ףיוא .לעש

 םולח רעד .ןשָאלעגסיױוא ןרָאװעג ץלַא זיא גָאט ןייא ןיא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא בייוו ןייז ןוא ןרעטש םעס ןופ

 ַא יװ ןעגנַאגעגסיוא זיא םולח טסלעשַאר .רַאטשָאק ַא ןיא
 ,ָאלעשט ַא ןופ גנַאלק

 ,ײמרַא רעד ןיא קעװַא זיא ןרעטש לסָאי

 ַא ץעגרע ןופ ווירב ןבירשעג טָאה לסָאי .ןכָאװ ,געט רעבירָאפ ןענעז סע

 ווירב ןבירשעג טָאה רע .עמַאמ-עטַאט טסיירטעג טָאה רע .טלעוו רעד ןיא לקניוו

 ןדייב ייז ןגעוו טדערעג ווירב יד ןיא טָאה רע ,ןלעשַאר וצ שפַאשביל טימ לופ

 ןרעקרעביא ךיז געמ טלעוװ עצנַאג יד ןוא זיולב

 יגעט עכעלטע ףיוא ןעמוקעגמייהַא רע זיא גָאט-רעטניוו ַא ןיא לָאמנייא

 רע .דיירפ סיורג רַאפ ןוט וצ םיא טימ סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה עמַאמ-עטַאט
 טָאה רע .םינּפ ןטנערבעגּפָא ןַא טימ ,טלופעגסיוא ,קידנעַילב ןעזעגסיוא טָאה

 זיא רע .זיא רע ּוװ גָאט ןדעי טימ טכַאמ רע סָאװ ,םעד ןופ טלייצרעד קינייװ

 ,םייה רעד ןיא ןייז וצ געט עכעלטע טָאה רע סָאװ,; ךעלקילג ןעוועג

 "רעד רעטָאפ רעד םיא טָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ געט יד ןיא

 טעב רענעי .רעלעה קרַאמ ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ווירב םעד ןגעוו טלייצ
 .םעניילק ַא ןיא ךיז טניפעג רע .םונהיג ןופ ןעוװעטַארסױרַא םיא לָאז ןעמ ךיז

 ,רעגנוה ,הסיפת ףיוא ,תורצ יײלרעלַא ףיוא טלעטשעגסיוא ,לטעטש ןשינַאּפש

 רעד ןיא ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ טשינ ךיז טָאה רע זַא ,ןבירשעג רע טָאה ךָאנ ןוא

 .העש רערעטצניפ רעקיזָאד



 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 ןּפעלשוצסױרַא טייצ רענעי ןיא ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא סע
 ןבָאה עלַא ,ןפלָאהעגוצ טָאה לעשַאר ךיוא .םוניהג ןשיעּפָארײא םעד ןופ ןעמעוו
 ..רעלעה קרַאמ םעד רַאפ סעּפע ןוט וצ טימַאב ךיז

 ןבָאה יז ,ןַאב רעד וצ ןעלסָאי טײלגַאב לעשַאר טָאה טכַאנרַאפ ַא םענייא ןיא
 ,ךיז ןענעגעזעג סָאד טמעלקרַאפ טָאה ןדייב .טדערעג טשינרָאג

 ייב .טפַאשקנעב ,גנוטרַאװרעד ןוא רעיורט טימ געט קעװַא ןענעז רעדיוו

 ךיז טָאה לעשַאר ,שינעעשעג רעדעי ייב טרעטיצעגפיוא ןעמ טָאה זיוה ןיא ןעמעס
 טַאהעג טשינ ןוא טנרעלעג ,טרידוטש טָאה יז .ןעניפעג טנעקעג טשינ טרָא ןייק

 רעדיו יז ןעמ טעװ סעּפע .ליפעג רעטיב ַא טַאהעג טָאה יז .וצרעד ּפָאק ןייק
 ,גננשיוטנַא ןוא ןייּפ רָאפ ריא טייטש רעדיוו .ןרַאנּפָא

 -קָאד סלַא טעברַאעג טָאה רע .גירק ןיא ןעוועג רע זיא רָאי ייווצ דלַאב ןיוש

 ,עקנַארק ןוא עטעדנוװרַאֿפ ןפלָאהעג ,ךיז טנכייצעגסיוא ,רעט

 :וָאט ַא םענייא ןיא ןוא

 ךיז טָאה רע .ןירַא סיפָא ןיא ןעגנַאגעג טשינ גָאט םעד זיא ןרעטש םעס

 ,טגרָאזרַאפ ןעוועג ןכָאו עטצעל יד ןיא זיא רע ,ןעמעלַא טימ טליפעג טשינ סעּפע

 ץלַא ,ךיז טקע טלעוו עצנַאג יד זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה סע .טרעטיברַאפ

 ץלַא זַא ,רעטַאמ ןוא ימ ןייז ,טעברַא ןייז ןבָאה רע ףרַאד סָאװ .טנורגּפָא םוצ טייג

 ןדעי טימ .ןפרָאװרַאפ טייוו ,טייוו ץעגרע זיא ןוז ןייז .ןייגרעטנוא ייס יו ייס טעװ

 ןייז טשינ הלילח לָאז העש יד .רענעסיברַאפ ,רעפרַאש המחלמ יד טרעוװ גָאט

 םעס רע ףרַאד סָאװ .ןריפרעטנוא טעװ לרוג רעד סָאװ טסייוו רעוו ,ייברעד

 לַארטש ןייק ,ץעגרע ןופ טשינ טמוק לכיימש ןייק זַאי טלעוו יד ןסיירנייא ,ןרעטש

 רענייא ,ןברָאדרַאפ זיא ןימ רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד .טשינ ךיז טזייווַאב טכיל

 -עג רעמ רעטציא זיא רע .דרעווש ןוא רעייפ טימ ןעגנערבמוא ןרעדנַא םעד ליוו

 טנרעלעג ,ןתוינשמ ןיא ,ך"נת ןיא ,םירפס ענייז ןיא טקוקעגנײרַא ,זיוה ןיא ןסעז

 ןקידנע ךיז לָאז המחלמ יד ןטעבעג ןוא םיליהת טגָאזעג ,ארמג טַאלב ַא רעטּפָא
 .ןצנַאג ַא ,ןטנוזעג ַא ןוז ןייז ןעז ןענעק לָאז רע ןוא

 -עג ךיז טָאה סַאג רעד ןופ ,ןוז יד טנײשעגניײרַא טָאה רעטצנעפ יד ךרוד

 טָאה םעס .ךיק ןיא טרָאד סעּפע טערָאּפעג ךיז טָאה בייוו ןייז ,רעדודעג א ןגָארט
 ַא ןטייו ַא ,ןוגינ ַא טמורבעגרעטנוא טָאה רע ,תוינשמ ןיא טקוקעגניײרַא דָארג

 טרָאד זיא רע זַא ,טכַאדעגסױא טנעמָאמ םעד ןיא םיא ךיז טָאה סע .ןטקנעברַאפ
 ץלַא .טעברַא רעד ןֹופ יירפ זיא רע .תבש טנייה זיא סע .םייה רעטלַא רעד ןיא

 ןיא ןגיל עניירמוא ןוא ענעבָאשעג ןלעפ יד טימ ײרעברַאג יד ,ףיוה רעד .טור

 טנייה סעּפע ךיוא ןענעז ,ייז ןופ טפָא ךיז ןגָארט סָאװ תוחיר יד וְָיִפַא ,סעּפוק
 יד ןוא קנַאטשעג טימ ןסיורד םעניא סױרַא טשינ ךיז ןסייר ,ערעליטש לסיבַא

 ןעמושז ,ךיוא רעליטש סעּפע טנייה ןענעז ןלעפ יד רעביא ךיז ןגָארט סָאװ ,ןגילפ
 ףיוה ןבענ ךייט רעד וליפַא ,קיטפיג ױזַא טשינ ןסייב ןוא קרַאטש -.ױזַא טשינ

 .ןעור עלַא ,וק יד ,לדרעפ עטרעגָאמעגסיױא סָאד ,טנוה רעד ךיוא ןוא טנייה טור
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 יד טגָאז ,הרדס יד ריבעמ זיא ,בוטש ןיא טציז ,רעברַאג רעד לאומש ,םעס ,רע

 ,לסָאי לגנַיי ןייז טייטש םיא ןבענ .ןייז הרדס ריבעמ ןופ ןוגינ םעד טימ םיקוסּפ

 ארמג ןענרעל ןבױהעגנָא טשרע טָאה רע .רעקידוװעמעש ַא ,רעניילק ַא זיא רע
 ,סרעשיפ לרעב קחצי 'ר ייב ,ווָאנילַאמ ןיא דמלמ ןטסעב םעד ייב

 ןיא .ךָאװ רעד ןופ השרּפ יד ןעלסָאי ןייז טימ ,םעס ,רע טנרעל רעטציא

 -ַאשט ,שיפ :הדועס עקידתבש יד ןסעגעגּפָא טשרע טָאה ןעמ .קידתבש זיא בוטש

 ,ןפָאלש טגיילעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ .טשטנעבעג ןוא סעמיצ-ןרעמ ,שיילפ ,טנל

 ןיא טגיל ,םעס ,רעברַאג לאומש .קרּפ ןענרעל וצ רדח ןיא קעװַא זיא לגניי רעד

 טגיוורַאפ ,הדועס רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ףָאלש תבש-גנוע םעד טּפָאלש ןוא טעב
 ,גָאט ןקיליה םעד ןופ גונעת ןוא ור ןיא

 -ץעג םיא רעביא ךיז טָאה םולח רעטוג ַא ,ןפָאלשעגניא זיא ןרעטש םעס

 ןעועג םיא זיא סע .ור רעכעלרעדנווו ןוא דיירפ טימ םיא ןעמונעגנייא ,טײרּפש

 -רַאה ןופ טלעוו ַא ,טלעוו רעכעלדירפ ,רענייש ַא ןיא ןעוועג זיא רע .טוג ױזַא

 ,קילג ןוא טייקשידיי ,עינָאמ

 -עלַאב רעד טימ ןעמונרַאפ ,בוטש רעטייווצ ַא ןיא ןעוועג זיא בייוו סמעס

 ךיוא .טלעוו רענייש רעטייוו רעד ןיא טגיוװרַאפ ןעוועג זיא יז ךיוא .טײקשיטַאב

 רעטלַא רעד ןיא לָאמַא טייוו ,טייוו ןופ ןעקנַאדעג ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז

 ,.,םייה
 ,ריט רעד ייב גנולק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע

 .ןגיוא יד טכַאמעגפיוא טָאה רע .ףָאלש ןיא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה םעס

 ,לוק סבייוו ןייז טרעהעג רע טָאה -- ריט יד ןפע םעס ---

 ,ןסירעגּפָא סעּפע םיא ךיז טָאה ץרַאה ןיא

 זיא סע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רע .ןלַאפַאב םיצולּפ םיא זיא קערש ַא

 טּפַאלק ןעמ זַא ,סָאװ זיא .שינרעטַאלפ עטסיוו ַאזַא ףױרַא םיא ףיוא םיצולּפ
 .ףןכש ַא ?ריט רעד ייב

 ,ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןוא סעזעג ןופ ןביוהעגפיוא רעווש ךיז טָאה רע

 ,בייוו ןייז ןעוועג זיא םיא רעטניה

 קנַאדעג רעטשרע רעד .עמַארגעלעט ַא טימ חילש ַא ןעזרעד ןבָאה עדייב

 ,קילגמוא ןַא .לסָאי :ןעוועג זיא חומ ןיא ןוטעג-ץעז ַא ןדייב טָאה סָאוװ

 .טנַאה סמעס ןופ רעגניפ יד ןשיװצ ןיא טרעטיצעג טָאה עמַארגעלעט יד

 ,טנפעעג םיוק יז טָאה רע

 ןייז .ןלַאפעג זיא ןוז רעייז זַא ,ןרעטש עילימַאפ יד ןסיוו טזָאלעג טָאה ןעמ
 רע .דנַאל ןצנַאג ןופ ןוא גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןופ טרעעג טרעוו דובכ

 .רענלעז רעטפַאהנרע ,רעשידלעה ַא ןעוועג זיא

 םיא טעלייק ןעמ רעדייא סקָא ןַא יוװ ,יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה םעס

 ,טשלחעג טָאה בייוו יד
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 ייז רַאפ ןרָאװעג זיא סע .ןשָאלעגסיױוא ייז רַאפ ךיז טָאה רעדנַאנַאטימ ץלַא

 .ייז רַאפ טקעעג ךיז טָאה טלעװ יד ,רעטצניפי

 ןרָאװעג זיא עמַאמ יד .ביוט ַא יוװ ןרָאװעג יורג געט עקינייא ךרוד זיא םעס

 | ,טרעקיוהעגנייא

 ַא יוו ױזַא ןוא קידנגייוש הרושב עטסיו יד ןעמונעגפיוא טָאה לעשַאר

 ןקירעיורט םעד ףיוא טיירגעג טכענ ןוא געט עצנַאג ךיז טָאה סָאװ ,רעטּפשמרַאפ

 יז טָאה ןעמ זַא ,טכַארטעג ךיז ןיא טָאה יז .טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז ,לייטרוא

 ַא טימ ריא רעביא טייטש ץימע .ריא ןופ קזוח טכַאמ ץימע .טרַאנעגּפָא רעדיוו
 עצנַאג ןייק טשינ ןופ ךשמ ןיא ּפעלק ייווצ ,ּפעלק ריא טיג ןוא שטייב רעקידרעייפ

 טָאה יז .סָאװ רַאפ טשינ טסייוו יז ,ריא ןיא םקונ ךיז זיא ןעמ .טייצ רָאי יירד

 טשינ םענייק ,טקידיײלַאב טשינ םענייק ,סטכעלש ןייק ןוטעג טשינ םענייק ךָאד

 ,ךעלדיימרַאפמוא זיא סע .סע טמוק טָא ןוא .טמעשרַאפ

 ןקיסעלכַאנרַאפ ןעמונעג טָאה יז .םעלַא וצ שיטַאּפַא ןרָאװעג יז זיא רעדיוו

 ,ץלַא

 ןפורעג טשינ ייז טָאה יז .ןרעטש קלָאפרָאּפ םעד ןטימעגסיוא ךיוא טָאה יז

 .ןפורעג טשינ ריא ןבָאה ייז ךיוא ןוא

 לא יא
+ 

 קרַאמ ןופ וירב ַא ןעמוקעג רעדיו סנרעטש יד וצ זיא טייצ רענעי ןיא

 .עינַאּפש ןופ רעלעה

 ךעלטנגייא ווירב םעד טָאה רע .רעקידנעקנירט ַא יו ףליה ןטעבעג טָאה רע

 ןיא גָאט ןבלעז םעד .ךעלעמַאּפ טנעיילעג טָאה םעס .ןרעטש ףסוי וצ ןבירשעג

 רע .רָאנ ןעק ןעמ לפיוו ףיוא ,ןגָאױצ ןטעבעג ןוא טַאקָאװדַא ןַא וצ ןעגנַאגעג רע

 -עט םעניא טנייועג טלָאמעד ייז ןבָאה עדייב .ןלעשַאר ןפורעגּפָא ךיוא טָאה

 ,ווירב סרעלעה יכדרמ ןופ טלייצרעד ריא טָאה רע .ןָאפעל

 רענעוטרַאפ ַא ,רענעכָארבעצ ַא ,רעקידנגייוש ַא טבעלעג רעטציא טָאה םעס

 ןיא טלַאה רע יו ןובשח ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןײלַא ךיז ןיא

 ןייטשרַאפ טלָאװעג טָאה רע .םיא טימ טלַאה טלעװ יד ױזַא יװ ןוא טלעוו רעד

 טלָאװעג טָאה רע ,סולשַאב ןקירעיורט רעייז ַא וצ ןעמוקעג ןוא םלוע-רדס םעד

 טָאה רע .זיא רע ןעוו ןוא סָאװ ןעמענַאב טנעקעג טשינ ןוא ןײלַא ךיז ןייטשרַאפ

 רע .קיטכעממוא ןבילבעג ןוא ןסײרסױרַא ץרַאה סָאד ,ןעלדיז ,ןטליש טלָאװעג

 טבעלעג טָאה רע .טנעקעג טשינ ןוא ןעמענ ביל רַאפ רעמ ץלַא טלָאװעג טָאה
 לציּפ ןדעי ןיא ןביילקוצרעדנַאנופ ךיז רעווש ןעוועג םיא זיא סע .סָאַאכ ַא ןיא יוװ
 ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה רע .טלסיירטעצ קיטסייג ןעוועג זיא רע .שינעעשעג

 .ןבעל םענדיב ןייז רַאפ סנַאלַאב םעד
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 יקסווַאנשזולד השמ-

 .דיירפ עדעי ןשָאלעגסיוא ןרָאװעג זיא תוחּפשמ עדייב ןופ רעזייה יד ןיא

 .גנונעפָאה ןופ גנַאלק רעדעי

 ןרעטש ףסוי .רעזייה יד ןופ ןעלקניוו יד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעיורט ַא

 ..ןעמָאנ ןייז זיולב ןבילבעג זיא סע .ןעוועג טשינ רעמ זיא

 יא 8
5 

 ןטשרע םוצ טָאה לעשַאר סָאװ ,טנוװָא םעד ךָאנ ןגרָאמירפ רעד ןעוועג זיא סע

 .ןרעלעה קרַאמ טנגעגַאב לָאמ

 .ףָאלש ןופ ןביוהעגפיוא טשרע ךיז טָאה לעשַאר .ליטש ןעוועג זיא זיוה ןיא

 ןרַאמשָאק טימ ,תומולח עטוג ןוא עזייב טימ לופ טכַאנ ערעווש ַא טַאהעג טָאה יז

 טָאה יז .עריא עבָאב יד ןעוועג זיולב זיא זיוה ןיא .ןשינעטכַארטרעביא ןיא קערש

 רעטציא .ןרַאמשָאק עריא ןופ ,ףָאלש ריא ןופ ןסירעגפיוא קירוצ העש ַא טימ ריא
 .לקינייא ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ קיטשירפ ךיק ןיא טיירגעג יז טָאה

 ַא ,טייצ רעגנַאל ַאזַא ךָאנ ןגרָאמירפ רעטשרע רעד טנייה ןעוועג זיא סע

 טימעג סָאד .גנומיטש רערעסעב ַא ןיא ןעוועג זיא לעשַאר סָאװ ,ןרָאי ןופ טייצ

 -עג ַא ןעמוקעג קירוצ ריא וצ זיא סע ןוא ןרעטיילסיוא ןעמונעג ךיז טָאה סריא

 ,טכיוועגכיילג ןוא ור עסיוו

 ךיוא יז זיא ,ןקרַאמ טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד טָאה יז ןעוו ,טנוװָא ןטכענ

 עטכַאמעג ַא ןעוועג זיא סע רעבָא ,טמיטשעג טוג ןוא ךעליירפ ,טגיילעגפיוא ןעוועג

 -וצסיורַא טשינ ןטלַאהעגנייא ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ ךיז טָאה יז .טייקכעליירפ

 ריא ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,יירשעג-ייוו ןוא רעיורט ריא טימ ןצַאלּפ

 -עּפש רָאי יירד טימ ןוא לעגנע ןַאמרָאנ טימ גנושיטנַא ערעטיב יד טניז ןצרַאה -

 ןרעטש לסָאי ןתח ריא ןופ םוקמוא רעד רעט

 תורצ יד טימ ,לרוג ןטימ טכַאמעג-םולש טָאה יז .טשרעהַאב ךיז טָאה יז

 ַא רענייא טבעלעג לָאמַא טָאה סע .ןילַא ךיז טימ ךיוא ןוא ריא ףיוא ןלַאפ סָאװ

 ףיוא ריא רַאפ ןשָאלעגסיוא ןרָאװעג זיא רע ןוא ןרעטש לסָאי ןעמָאנ ןטימ ןַאמ

 .ןדניוושרַאפ וצ ןצנַאגניא ןָא טבייה רענייז ןטָאש רעד .קיבײא

 ןיא סע טָאה ,ןקרַאמ טימ טדערעג טָאה יז סָאװ ,טונימ עכעלטע יד ןיא

 ילענש רעקידלדניװש ַא ןיא ךיז טָאה ץלַא .טזיורבעגרעביא ץלַא חומ ריא

 סָאװ ןסעגרַאפ :רעפטנע רערָאלק ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא טכיילגעגסיוא טייק

 .ןרעטש לסָאי ןייק ריא רַאפ רעמ ָאטשינ .ןעוועג זיא סע

 טָאה יז .ריא וצ ןעמוקעגקירוצ גנומיטש עטוג יד זיא ןגרָאמירפ םעד ןיא

 עריא ןיא טָאה רע .ןקרַאמ טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג טליפעג ךיז

 ,ןטכַארט ןייז ןיא טריצילּפמָאק לסיבַא זיא ,טנַאסערעטניא ,ןייש :ןעזעגסיוא ןגיוא

 ןייז .רעטקַארַאכ טָאה רע רעבָא ,שטנעמ רעטריצילּפמָאק ַא עקַאט רושפא זיא רע

 :רעביא ערעוװש יד ןופ סױרַא טמוק סע .רעקידנקירדרעד ןייק טשינ זיא רעיורט
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -עגטימ ןוא ןרָאי עטצעל יד רַאפ טכַאמעגטימ טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,ןשינעבעל

 רַאפ ןלייטנייא טנעקעג סָאד טלָאװ ןעמ .ליפ רעייז ,סיוא-טזייו, ,רע טָאה טכַאמ

 ןשטנעמ ַא ןופ הלעמ עסיורג ַא ךיוא זיא סָאד .קינײװ טדער רע .ןעצ ערעדנַא

 ..ןרעױדַאב םיא לָאז ןעמ ,ןבָאה תונמחר םיא ףיוא לָאז ןעמ טשינ ליוו רע

 סָאד .טּפַאז-ןשזנַארָא ריא ןעקנורטעג ךעלעמַאּפ ,שיט םייב ןסעזעג זיא יז

 טימ ,טילב ריא ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה ןקרַאמ ןֹופ ןעזוסיוא ןוא טלַאטשעג
 .-שגייפ ,רצטנַאסערעטניא ,רענעש ןעמוקעגסיוא ץלַא רע זיא טונימ רעדעי

 סע טעװ לָאמ עקיטציא סָאד רשפא .ןגָאלשעגנָא רעדיוו טָאה קילג סיוױג ַא

 זַא ,ךעלגעממוא ךָאד זיא סע .דיירפ עקיטפַאהרעיױד ַא ,עטרעטיילעג ַא ןייז ןיוש

 ?ריא סע טמוק סָאװרַאפ ,לרוג ןופ ןרעוו ןגָאלשעג רדסכ לָאז יז

 טָאה יז סָאװ ,וטעג טוג טָאה יז .קיטשירפ ריא ןסעגעג ךעלעמַאּפ טָאה יז

 ןעזעגסיוא טלָאװ סע .רעהַא ןעמוקנָא ןייז ייב דלַאב טנעקַאב טשינ םיא טימ ךיז

 ,טרַאװעג םיא ףיוא ןיוש טָאה ןוא ןעמוקנָא ןייז ןופ טסּוװעג טלָאװ יז יוו

 נא לא
 : ט3

 טנוװָא ןבלעז םעד ךָאנ ,ןפורעגּפָא יז רעלעה קרַאמ טָאה םורָא געט ייווצ ןיא

 רע ,ריא רַאפ דיירפ ןוא גנוקיצטנַא טימ לופ ןעוועג זיא רע .ןעזעג ךיז ייז ןבָאה
 ענייז ןגעוו ריא טלייצרעד ןוא טגיילעגפיוא טוג ןעוועג ,טדערעג ליפ טנייה טָאה

 ןיא ןטערטניירַא ןיוש געט יד טצעוװ רע .עלעטש ַא ןגירק דלַאב טעװ רע .רענעלּפ

 טלָאמעד .רעינישזניא ףיוא ןקידנע רע טעװ רָאי ייווצ ךָאנ זיולב .טעטיזרעווינוא
 ,ןפָא םיא רַאפ ןייז טלעו עצנַאג יד טעוו

 -- עקירעמַא ןיא ןכיירגרעד וצ סע ףָאה ךיא ןוא ליוו ךיא סָאװ סייוו ךיא ---

 ךיז לעװ ךיא --- .ןגיוא יד ןיא לרעייפ ןקִיילג ןוא דיירפ טימ טדערעג רע טָאה
 -עגסיוא ןיב ךיא סָאװ ,ןייּפ ןוא ןדייל ןופ רָאי עכעלטע יד רַאפ ןעמענּפָא ָאד

 טגעמעג ןיוש ךיא טלָאװ רעטציא .רימ ןופ ןעמונעג ליפוצ טָאה טלעוו יד .ןענַאטש

 סע ןעק ןעמ יװ רעבָא ױזַא .טכער סָאד בָאה ךיא ,טלעוו רעד ןופ ןרעדָאפ סעּפע

 ןעמענּפָא ךיז זומ ךיא .חוכ טימ ןעמענ סע ךיא לעװ ,טכייל ןגירק טשינ

 -עג רעטייוו טָאה רע .ןָאט ןרעכיז ןוא ןטסעפ ןייז ןופ טלכיימשעג טָאה יז
 | :טדער

 ןייא טלעוו יד ןיוש רימ טלָאצ דיירפ עלעסיבַא ןוא גנוקיטיגרַאפ לסיבַא --

 .ןובשח םעד ףיוא
 !ריא טניימ סָאװ ---

 ןייא ןייק ךָאנ ךיא בָאה טנעקַאב ריד טימ ךיז בָאה ךיא טניז .לעשַאר ,וד ---

 ףיוא טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןטכַארט וצ ריד ןגעוו טרעהעגפיוא טשינ עגר

 !טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא ,קילג ליפ ױזַא

 ןעמוק סָאװ ,ןכַאז ליפ רעייז ףיוא טשינ ךיז טכיר שטנעמ רעדעי ,ונ --
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 לופ לָאמליײט ןוא עשירערעטשעצ סע ןענעז לָאמ לייט .טכירעגמוא ןוא םיצולּפ ןָא

 ,הרושב רעטוג טימ

 סָאד ןזָאלרַאפ טזומעג בָאה ךיא סָאװ ,זיא ךימ טקינײּפ סע סָאװ סָאד --

 -תמגע ליפ רעייז טפַאשרַאפ ייז בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא .ןרעטש םעס ןופ זיוה

 -רַאפ סלַאו טקישעג ךימ טָאה טָאג זַא ,רימ וצ טניווװעגוצ ןיוש ךיז ןבָאה ייז .שפנ

 -סיוא בָאה ךיא .לסָאי רעייז סָאװ רעבלעז רעד ןיב ךיא .ןוז רעייז רַאפ גנוקיטיג

 ,טליפעגסיוא טָאה רע סָאװ ,זיוה ןיא ייז ייב עלעקניוו סעדעי טליפעג

 טשינ ןײילַא ןוא טגָאזעג לעשַאר טָאה -- ןוט טזומעג סע טסָאה ,,,וד --

 טליײהרַאפ ןלעװ ןדנווװ ערעייז רעבָא ,ןדייל ןלעוו ייז --- טגָאז יז סָאװ סָאד טרעהעג

 ,דנוװ ַא ךָאנ ןעמוקַאב גָאט ןדעי טימ טסלָאװ וד .ןרעוו

 -תבש רעד וצ טנװָא קיטיירפ ןדעי ןעמוקוצפיורַא טגָאזעגוצ ייז בָאה ךיא ---

 .ןטלַאה טרָאװ ןיימ לעװ ךיא ןוא טגָאזעגוצ קילייה ךיא בָאה סָאד .הדועס רעקיד

 -רַאפ ןוא טנלע רעייז ןענעז ןשטנעמ יד .ןסיירעביא טשינ ייז טימ רָאט ךיא

 ,טלפייווצ

 ,טעשטּפעשעג יז טָאה -- קרַאמ ,שטנעמ רערָאברעדנּוװו ַא טסיב ---

 רע טָאה -- גנוניווװ רעייא ןופ טנעָאנ רעייז רעמיצ ַא ןעמונעג בָאה ךיא --
 ןוא ןסַאג עטסקיצכַא יד ןיא ןרעטלע ענייד טימ ךיז טכַאד טסניוװ וד -- טגָאזעג

 -סקיצניינ יד ןיא ןרעמיצ עטרילבעמ ןופ זיוה ַא ןיא לרעמיצ ַא ןעגנודעג בָאה ךיא

 זיא סע ,ליוו ךיא סָאװ ןָאט ןָאק ךיא .ךיז רַאפ ןיילַא ךיא ןיב רעטציא .ןסַאג עט

 ,ךיז טימ ןיילַא ןיב ךיא סָאװ ,ןרָאי עגנַאל ךָאנ גָאט רעטשרע רעד טנייה

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג זיא סע .טנגעזעג ךיז ןבָאה ייז

 -יילק םעיינ ןייז ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעג זיא רע .ךיז וצ ןעגנַאגעגפױרַא זיא יז

 ןקָאלב ןוַא ןסַאג יד .טכַאנ עטשרע יד ןקיטכענרעביא ףרַאד רע ּוװ ,לרעמיצ םענ

 ןופ ןעקוַאימ סָאד טרעהעג טָאה רע .ןשטנעמ ןופ טקידיײלעגסיױא ןעוועג ןענעז

 טָאה סָאװ ,ָאידַאר ַא ןופ קיזומ-ץנַאט ,סױרַא רעטצנעפ ַא ןופ רעטכעלעג ַא ,ץעק

 ,ןסיורד םעניא טצײלפעגסױרַא
 ,טָאג טקנַאדעג טָאה רע ,לדיל-סקלָאפ} שינַאּפש ַא טפייפעגוצ ךיז טָאה רע

 סָאװ טוג ױזַא זיא סע .טסיירט ,דיירפ ,גנוקיטיגרַאפ טקישעגוצ םיא טָאה סָאװ

 עכעלטע טימ .םיא ןופ טנעָאנ ױזַא זיא ןוא) טריטסיזקע יז סָאוװ ,ָאד זיא לעשַאר

 ...ןביירגרעד יז רע ןָאק ןַאּפש
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 - לטיּפַאק רעטסקיצנאװצנואפניפ

 לנענ עפואש

 שיפ ַא יװ טליפעג קרָאי-וינ ןיא ךיז טָאה עקשטנעה סנַא

 ,רעסַאװ ןיא

 רע יװ ךָאנ רעסעב ןעגנַאגעג םיא זיא ןטייז עלַא ןופ

 ךערטיכ ןייז טימ .דנַאלשטיײיד ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה

 -טנכערעגסיוא רעיונעג טימ ןוא ךעלעמַאּפ רע טָאה לכיימש

 ַא טרַאװרעד טָאה רע עכלעוו ןופ ןשטנעמ טעפנחעג טייק

 ןגירקסיורַא טנָאקעג טלָאװ רע עכלעוו ןופ ןוא הבוט לקיטש
 רע טָאה ןגיוא עיורג עפרַאש ענייז טימ .הבוט לקיטש ַא

 רעד ןיא ןוטענּפָא טָאה דנַאל ןייז סָאװ ןסעגרַאפ ָאד ןיוש טָאה ןעמ זַא ,ןעזעג

 סטכעלש עצנַאג סָאד ןסעגרַאפ ןדִיי-טשינ ןבָאה זיולב טשינ .המחלמ-טלעוו רעטצעל

 -רַאפ ןיוש ךיוא ןבָאה ןדִיי וליפַא רָאנ ,טלעוו רעד ןוטעגּפָא טָאה דנַאלשטייד סָאוװ

 ןגעו רעמ טשינ ךיז טניול סע יו ױזַא ךיז ןכַאמ ןוא ןסעגרַאפ ןָא ןבייה ,ןטעג

 וצ ליופ רָאנ ,ןטכַארט וצ טניווװעג טשינ זיא סָאװ ,חומ ןייז טימ .ןדער וצ םעד

 טשינ ךיז טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןפיולמורַא טרָאד ןעקנַאדעג יד ןזָאל

 ַא זיא רע זַא ,ןפרַאװרָאפ טשינ םיא טעװ ןעמ ,םענייק רַאפ ןקערש וצ סָאװ

 טביורעגוצ ,ןדַיי טעדרָאמעג ,סנכערברַאפ ײלרעלַא ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,שטייד
 טָאה רע יװ םעדכָאנ טעדרָאמרעד לָאמליײט ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ייז ייב

 "מוא יד ךָאנ טדנעוװעג רָאנ ךיז טָאה סע .בייל ןופ םידָאפ ןדעי ןעמונעגוצ ייז ייב

 .שינעעשעג רעד ןופ ןדנעטש

 ַא ןיא טעברַא רע .רעקינַאכעמ-ָארטקעלע רעד ,עקשטנעה סנַאה ,רע זיא ָאד
 וצ טרעהעג עמריפ יד .ןסַאג עטסקיסיירד יד ןיא ייוודָארב ףיוא עמריפ רעסיורג
 רע זַא ,ןסייוו טרָאד עלַא .ןדִיי ןענעז עמריפ רעד ןופ ןרענָאיצקַא-טּפיוה יד ,ןדָיי
 'רע זַא ,ןסייוו ייז .עקירעמַא ןיא רָאי ץנַאג ןייק טשינ ךָאנ .עקשטנעה סנַאה זיא
 .רעריפ םעד ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא ,גירק ןטצעל םעניא טקילײטַאב ךיז טאה
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 ןפיוא טינש רעד ןוא ,ןטייקשידלעה ענייז רַאפ ךיז טנכייצעגסיוא ,וװַארב ןעוועג

 בילוצ ןעמוקעג םיא ףיוא זיא טינש רעטכולפרַאפ רעד ,רעטעװרענָאד ,ןרעטש

 רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טייקוװַארב ןייז בילוצ ,ןטייקשידלעה ענייז

 ,רעריפ ןייז רַאפ ןוא דנַאל ןייז רַאפ טייקשידלעה טימ ןגָאלשעג ךיז ןוא רענלעז

 רעשידִיי רעסיורג רעד ןיא םיא טימ ןטעברַא סָאװ יד ,ייז ןסייוו ץלַא סָאד

 , "וװַארב ןייז רַאפ םיא ןרעדנוװַאב רענעמ יד .רַאפרעד םיא טביול ןעמ .קירבַאפ

 סנַאה .גנורעטסייגַאב ןוא טפַאשביל טימ םיא ףיא ןקוק ןעיורפ יד ןוא טייק

 ,ןשוק טזָאלעג ךיז ייז ןטלָאװ ןעקשטנעה טנַאה ןופ ,דלעה ַא ייז ייב זיא עקשטנעה

 ,טולב סייה טימ םיא ןופ טצָארּפטש סע .רעטנוזעג ַא ,לרעק רעטסעפ ַא זיא רע

 ,טײקלַאטורב ןוא טייקַיור טימ ,טפַארק עכעלנעמ

 טכַאמעג םיא טָאה ןרעטש ןיא טינש םעד זַא ,עלַא יד ,טשינ רָאנ ןסייוו ייז

 טָאה רע .בייל ַא ןופ טפַארק ַא טימ ,זיר ַא ,סעלוקרעה יװ רעקרַאטש ַא ,דִיי ַא

 רעטכולפרַאפ רעד זַא ,טלעפעג ןעד טָאה לפיוו .זיר רעקיזָאד רעד ,טנוה ַא ןסירעצ

 ?טנוה םענעגושמ ַא יו ןדרָאמרעד ,ןעקשטנעה סנַאה ,ךיוא םיא לָאז ,דָיי רעד ,זיר
 ,טלעפעג טָאה רָאה ַא

 ןעוועג טשינ ןיוש טלָאװ ,טכיירגרעד רעסעמ סָאד ןעוו רעפיט רָאה ןייא טימ

 -עג טליופרַאפ טרָאד ןיוש טלָאװ רע .עקשטנעה סנַאה ןייק טלעוו רעד ףיוא רעמ

 ,רעּפרעק ןייז ןופ ץכעליופ סָאד ןסערפעצ ןטלָאװ םירעוו ןוא גרעב יד ןיא ןרָאװ

 -עג ךָאנ טָאה רע ןיא ,טעװעטַארעג ,ןסנַאה ,םיא טָאה רָאה ַא ןופ סיורג יד רָאנ

 ,זיר ןשידִיי םעד ןדרָאמרעד ןוא רעוולָאװער םעד ןופ לגניצ סָאד ןוט-יצ ַא טנעק

 ,ןבעל ןביילב טּפרַאדעג טָאה עקשטנעה סנַאה :ןייז טפרַאדעג סע טָאה ױזַא

 .ַאמלעז רעד טימ ןטַארײה בעל ןטוג ַא ןופ ןסינעג ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ןוא ןקַאנו טימ ,םיזוב ןוא טסירב טימ  ,סערדָאי עקישיילפ טימ ,עקישיילפ ַא זיא יז

 ...בייו רעקיטולבלופ רעשטייד ַא רַאפ טסָאּפ סע יוװ ,סעציילּפ

 ,רע זַא ,טניירפ ענעּפַאשעגנייאיינ יד ,ןטָאידיא יד ,טשינ ייז ןסייוו ךָאנ ןוא

 רע .גנוריצ ערַאבטסָאק טימ רצוא ןַא טגָאמרַאפ רע .ךייר זיא ,עקשטנעה סנַאה

 רע טעװ טלָאמעד .רעפיוק ןקיטכיר םעד ןגירק וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא רָאנ טרַאװ

 ןוא קינַאכעמ ןופ ּפַאש ןסיורג ַא ןענעפע ןײלַא ךיז טעװ ןוא טלעג ליפ ןעמוקַאב

 -עג ַאזַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ןעמעלַא ףיוא ןפייפ ןוא ןכַאז עשירטקעלע

 טעװ סע .םענייא ףיוא גיוא ןַא סעּפע ןיוש טָאה רע .ןכַאמ ךיז טעוװ טייהנגעל
 -רַאפ ןדעי ןדיימסיוא זומ ןעמ .קיטכיזרָאפ ןייז זומ ןעמ .טייצ לקיטש ַא ןעמענ ךָאנ

 ,קנַאטשעג ןרעטיב ַא ןכַאמנָא ןָאק טייקיטכיזרָאפ-טשינ עטסנעלק יד לייוו ,טכַאד

 טָאה ,עקשטנעה סנַאה ,רע .טשינ גוט סָאד ,ןכוזכָאנ ,ןשרָאפ ,ןגערפ ןָאק ןעמ

 לווייט םעד ןקוק וצ טַאהעג ארומ טשינ לָאמנייק טָאה רע .ארומ ןייק טשינ וליפַא

 זיא רעסעב .קיטכיזרָאפ גנערטש ןייז וצ זיא רעסעב רָאנ ,ןירַא ןגיוא יד ןיא

 סלווייט םעניא ,לגענ ענייז ןיא ןלַאפוצנײרַא רעדייא .,לווייט םעד ןדיימוצסיוא
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 טשינ לָאמנײק טעװ סע ,ןלַאפוצנײרַא טייצ ךָאנ ,סנַאה ,רע טָאה ,ןירַא טנעה

 טייפ י | / .צרעד ןעמוק
 ייװצ טשינ ןעוו רעסעב ךָאנ ןעועג טלָאװ סע ןוא טוג קעװַא טעװ ץלַא

 -לופ ןייק טשינ םיא ןביג ןוא טימעג סָאד לסיבַא םיא ןרעטיברַאפ סָאװ ,ןכַאז

 ,ור עקידנעטש
 ייווצ .רענבַאשזד לּוַאט ,ּפַאש ןיא ןַאמרָאפ רעד ןוא דיי רעטעדרָאמרעד רעד

 | ,ןבעל ןייז ןופ ןסינעג טשינ קרָאי-וינ ןיא םיא ןזָאל סָאװ ,ןדִיי

 -נוה טעדרַאמרעד טָאה רע --- עקשטנעה סנַאה טכַארט -- ענדָאמ זיא סע

 -סול םעד ףיוא ןוטעג סָאד טָאה רע .רעדניק ןוא ןעיורפ .,רענעמ ,ןדָיי רעטרעד

 ץנַאט ַא יו ,טריפעגכרוד סָאד רע טָאה םעלַאב ַא טימ ליּפש ַא יו. ןפוא ןטסקיט

 ןוא ,זדלַאה ןסייו ריא ןיא ןעמלעז טשוקעג טלָאװ רע יו, יורפ רענייש ַא טימ

 ,טכענ יד ןיא םיא וצ ןעמוק וצ טשינ ןגַאװ ןדִיי עטעדרָאמרעד עלַא יד ןופ רענייק

 ןופ המשנ ןייז טשינ ןענָאמ ןוא טײקמַאזכַאװ ןייז ןיא טשינ ןוא םולח ןיא טשינ

 ןוא טייצ ,םירעו ןופ ןסערפעצ ,טליופעצ ,טמוטשרַאפ ,טיוט עלַא ןענעז ייז .םיא

 ּפָאק םעד טײרדעגרעטנורַא טָאה רעכלעוו ,זיר רעד ,רענייא רעד זיולב רָאנ .ץומש

 ןיא םיא וצ טמוק רעד רָאנ ,עּפילק ץירפ רענלעז םעד ןופ ןוא טנוה-טולב ַא ןופ

 זיא סע .עלעז יד םיא ייב טנָאמ ןוא ףָאלש ןופ ףיוא ,ןסנַאה ,םיא טסייר ,טכענ יד

 טזייווַאב רע ןעוו לָאמ סעדעי .ןעגנַאלרַאפ וצ סעכלעזַא םעד ןופ טייהכערפ ַא

 סָאד ךיוא וליפַא םיא טזייו רע .םיא ןופ רע טכַאל ,םולח ןיא ,ףָאלש ןיא ךיז

 ןוא ןרעטש םעד ןטינשעגניירַא םיא טָאה רע ןכלעוו טימ ,טענָאיַאב םעד ,רעסעמ

 ןעילג ןגיוא ענייז ,דָיי רעד ,טכַאל רע .סױרַא ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןכייצ ַא טכאמטג

 | ,םענעגושמ ַא ןופ ןרעייפ יוז
 ךָאד טָאה ,עקשטנעה סנַאה ,רע !דַיי רעטיוט רעד ,םיא ןופ רע לי סָאװ

 .טליּפשעג רָאנ ךָאד ךיז טָאה רע .רעריפ םעד ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא רָאנ

 -נַא םעניא דנַאל ןייא ןופ ,ןצינערג יד ןפיולרעבירַא ,ןדַיי יד ,טלָאװעג ןבָאה יז

 זיא סָאד .טזָאלרעד טשינ סָאד ןוא ןטיהעג ,עקשטנעה סנַאה ,רע טָאה ,ןירַא ןרעד

 ,דיי רענעטלָאשרַאפ רעד ,םיא רע טרעטַאמ רעטציא .ןוטעג טָאה רע סָאװ ץלַא

 -רעייפ ענייז טימ ,רעטכעלעג ןייז טימ ןירַא טכירק ,קִיור ןפָאלש טשינ םיא טזָאל
 ,ןריהעג ענייז ןיא ,ןיירַא ּפָאק ןייז ןיא ,ןירַא חומ סעסנַאה ,ןייז ןיא ןגיוא עקיד
 סָאד םיא טמסרַאפ ,םיא טסערפ ,םיא טנערב ,םיא טקינייּפ ןוא ,ןברַאש םעד ןיא

 | | .ןבעל
 רַאפ ןלָאצַאב לָאז עקשטנעה סנַאה זַא ,ליוו רע .םיא ייב רע ליוו עלעז יד

 .ןיזמוא ןַא ןוא רעטכעלעג ַא זיא סע .ןדִיי עלַא יד ןופ טולב םענעסָאגרַאפ םעד

 ןענָאמ וצ ףיוא טשינ טרעה ,דִיי רעשירַאנ רעד ,רע ןוא רעבירָאפ ןיוש ןענעז ןרָאי

 ...םנייז
 רע זַא ,דָיי רעד ,ןבָאה ןיוש רע טעוװ סָאװ !ןעמוקסורַא םעד ןופ טעװ סָאװ

 -רָאג טעװ רע ןוא ןבָאה רענעי טצוװ טשינרָאג ?עלעז יד ןעמענוצ םיא ייב טעו
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 יקסווָאנשזולד הטשמ

 .ןוטעג סָאד ןבָאה ענייז ןדַארעמַאק ןענָאילימ ,רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ,ןבָאה טשינ

 -קירוצ ,דַיי םעד ,םיא ףרַאד ןעמ .טריפעגסיוא טייקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ

 ךיז ,םיא וצ ןעמוק טשינ ןוא ןייג רע לָאז לווייט םוצ ,ןירַא לעה רעד ןיא ןקיש

 - .ןצייר םיא טימ

 ןַאמרָאפ רעד זיא ,סנייז ןבעל סָאד ןסנַאה טרעטיברַאפ סָאװ ,ךַאז עטייווצ יד

 | | .עמריפ רעד ןופ

 ,ןטעברַא טרָאד ןעמוקעגניירַא זיא ,סנַאה ,רע ןעוו ,גָאט ןטשרע םעניא דלַאב

 ךיוא .ןעמונעגפיוא קידנעטשנָא טשינ ןַאמרָאפ רעשידִיי רעכערפ רעד םיא טָאה

 רענעבירטעגכרוד ַא זיא רע .טנעקרעד סעּפע םיא ןיא טָאה רענבַאשז רעטסימ רעד

 טנָאמרעד רענבַאשז לוַאס רעד .ןרַאנּפָא טשינ ךיז ןזָאל סָאװ יד ןופ רענייא ,דִיי

 -רָאפ םעד טימ .ןרעטש ןיא טינש ַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,זיר ןשידִיי םעד ןיא

 ןשיווצ רעיש זיא סע ,תורצ עסיורג ןביוהעגנָא געט עטשרע יד ןיא ךיז ןבָאה ןַאמ

 עקשטנעה סנַאה סָאװ ,ךיז סע טָאה ןביוהעגנָא .געלשעג סיורג ַא ןעמוקעגרָאפ ייז

 ןַאמרָאפ םעד ןופ ןלעפַאב ןייק ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה

 -עג שטייד רעד טָאה -- קינַאכעמ-ָארטקעלע רעטרימָאלּפיד ַא ןיב ךיא ---

 -רָאפ םעד ןופ רעכעה ּפָאק םעד קידנבייהפיוא ןוא ץלָאטש ןסיוועג ַא טימ טגָאז
 ,ךיא טעברַא ױזַא ןוא שרעדנַא טנרעלעג ךימ ןעמ טָאה דנַאלשטיײד ןיא --- ןַאינ

 ;טגָאזעג ןוא ןסנַאה ןופ טרעקעגּפָא גנוטכַארַאפ טימ ךיז טָאה ןַאמרָאפ רעד

 טשינ זיא עקירעמַא זַא ,עקשטנעה רעטסימ ,ןיירַא ּפָאק ןיא ךיז טמענ --

 ,טשינ ביוא ,ןזייונָא ךייא לעװ ךיא יו ,ןטעברַא ריא טעװ ָאד ןוא דנַאלשטייד

 .ּפַאש םעד ןזָאלרַאפ טונימ יד ןיוש ריא טנָאק

 ,שטייד םעניא טכָאקעצ ךיז ןבָאה ןטולב יד

 ַא בָאה ךיא ןכַאמ וצ סע בָאה ךיא ױזַא יװ ןגָאז טשינ רימ טעוװ ריא ---

 ,םוקינכעט רענילרעב ןופ םָאלּפיד

 ןבָאה סע ,ןרעדנַא ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה רענייא ןוא טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא

 רעד .ןסירעגרעדנַאנופ ןדייב ייז טָאה ןעמ ןוא ןשטנעמ עקיטייז טשימעגניירַא ךיז

 זטעברַא טשינ רָאט שטייד רעד זַא ,גנידַאב ַא טלעטשעג טלָאמעד טָאה ןַאמרָאפ

 ,גנולײטּפָא ,סרענבַאשז ,ןייז ןיא
 זיא רע .עלעמעל ַא יװ קינעטרעטנוא ןרָאװעג ןָא גָאט םענעי ןופ זיא סנַאה

 ןעו .זָאה רענעקַארשעגרעביא ןוא ןדחּפ רעכעלקערש ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ

 ,דנַאלשטיײד עקיטכעמ סָאד ךיז רעטניה ןוא רעוועג ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רע

 עשידִיי עגנוי ןקיטלַאװגרַאפ ,ןדִיי עקידלושמוא ףיוא ןסיש .דלעה ַא ןעוועג רע זיא
 .ןזיײװַאב סָאד ןָאק טָאידיא רעדעי ,סורט רעדעי ,ןוט רעדעי ןָאק סָאד ,ךעלדיימ

 טימ טַאהעג ,טנּפָאװַאב קרַאטש ןעוועג לָאמעלַא זיא עקשטנעה סנַאה ןעוו ,וצרעד
 רע זיא ,טניה-טולב ייווצ ,ןטַאנַארג-טנַאה ,רעװלָאװער ַא ,סקיב ןישַאמ ַא ךיז
 ןוא ,טנּפָאװַאב טשינ ןעוועג רע זיא רעבָא םיוק .דלעה ַא ןוא רעכַאמ ַא ןעוועג

 רע .ןביוא ןופ סױרַא תונדחּפ סָאד זיא ,הלּפמ עסיורג יד ןטילעג טָאה דנַאל ןייז
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 טנַאה ערעקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא רָאנ טָאה סָאװ ןדעי רַאפ ןגָארקעג ארומ טָאה
 ,ןַאמרָאפ ןשידִיי םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע .ןעײרשנָא טנָאקעג םיא ףיוא ןוא

 -רַאפ ןוא ןגיוא עקידנענערב ,סמערָא עקרַאטש טַאהעג טָאה רענעי .רענבַאשז לּוַאס
 | .ןעלקניוו-ליומ יד ןיא טייקנסינ

 סנַאה םעד ןעמונעגקירוצ ןוא ןדעררעביא טזָאלעג ךיז טָאה רענבַאשז לוַאס

 ,גנולײטּפָא ןייז ןיא עקשטנעה

 עלַא טגלָאפעגסױא ,ןַאמרָאפ םעד קינעטרעטנוא ןרָאװעג זיא עקשטנעה סנַאה

 "עג ךיז ןיא רָאנ טָאה רע .ןזיוועגנָא םיא טָאה רענעי יװ יוזַא ןוטעג ,ןלעפַאב

 רעטסימ םעד ןיא ןייז םקונ ךיז טעװ רע ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,טכַארט
 .זיא עקשטנעה סנַאה רעוו ןזייוו םענעי ןיוש טעוװ רע ןוא רענבַאשז

 ,געלשעג ַא ייז ןשיווצ ןכָארבעגסױא רעדיוװ טָאה גָאט ַא לָאמנייא

 ףשדרָאמ ערעסעהפעגנָא יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רענבַאשז לּוַאס

 שמריפ רעשידִיי ַא ןיא ָאד ךיװ טגיילעצ סָאװ ,שטייד םעד ןופ ןקילב עכעהפ יד ןוא

 "צניפ טָאה שטייד רעד זַא ,טסּוװעג טָאה רע ,לַאטש-ריזח ןיא ןטַאט ןייז ייב יו

 'רע ןעוו עגר רעד ףיוא טרַאװ ,םיא ףיוא טרעיול ןוא ערטיכ זיא ,ןעקנַאדעג ערעט
 ,סטכעלש ןוט םיא ןוא ןטניה ןופ ןקַאּפ םיא טעוו

 ןעװעג סע זיא גָאט ַא ןיא לָאמניײא ןוא

 רעמונרַאפ ןעוועג זיא רעדעי ,רעדורעג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא קירבַאפ רעד ןיא

 טימ טפַארק ןבירטעג ןבָאה ןרָאטָאמ ,טשיורעג ןבָאה ןענישַאמ .ןטעברַא ענייז טימ

 ךעגנודניפרעד עטסנרעדָאמ יד ןופ םירישכמ עזיצערּפ ,ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד

 ןטעברַא עטסכעלטקניּפ יד רַאפ ןרָאװעג טיירגעגוצ טנעה עכעלשטנעמ ןיא ןענעז

 ךייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רעדעי ,ןטעברַא עטסזיצערּפ יד טריפעגסיוא ןוא

 ,ןריפסיוא ףרַאד רע סָאװ ,עיצקנופ ןייז טימ ,גנוקיטפעשַאב

 ןעוװעג זיא רע .טגיילעגפיוא טוג ןעועג טשינ טנייה זיא עקשטנעה סנַאה

 ךייז ךָאנ טפַאשקנעב ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע .ןסיברַאפ ,שיעװרענ ,טציירעג

 טַאהעג ךיוא טָאה רע .ןדנוװשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןטייצ עטוג עטלַא יד ךָאנ .*טַאמיײה,

 -שגרָאפ םיא טָאה יז .רעלדיפ ַאמלעז ,הלכ ןייז טימ דייררעביא ןועטיב ַא טכַאנייב

 ערעדנַא טימ טכענ יד ןיא םורַא ליפוצ טכירק רע זַא ,טּפַאשיירט טינ זיא ןפרָאװ
 -רעד ליפוצ טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא ןוא ּפַאש ןיא ייז טימ ךיז טנעקַאב רע ,ןדיֹומ

 ֹּפָא טגייל ,יז טקיסעלכַאנרַאפ רע זַא ,טעשזירגעג םיא טָאה יז .ןעיורפ ייב גלָאפ

 ןפרּווװרָאפ יד ןופ .רערעדנַא רעד ףיוא ךָאו ןייא ןופ טייצכָאה רעייז ןופ טייצ יד

 ןרירַאב וצ ןעגנולעג םיוק םיא זיא'ס .יירעגירק ַא וצ ןעגנַאגעגרעביא ייז ןענעז

 ןפיירגַאב טנָאקעג טינ טָאה רע .טגיילעגפיוא טוג ןעוועג דָארג זיא רע .ןּפיל עריא

 ןופ ץרוק יטָאל רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאה סע רעוװ

 .ןטנװָא עכעלטע ןעגנַאגעגסױרַא ריא טימ ןוא סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד

 ךיז טעילוט יז .ןצנוק ןייק טשינ טכַאמ יז ,דיױמ עשביה ַא ךיוא זיא יטָאל יד
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 ,קידרעייפ זיא יז רעבָא ,הלכ ןייז יו ענייש ַאזַא טשינ ,עמלעש ַא זיא יז .םיא וצ

 ןיוש זיא יז ,דנַאלשטייד ןופ ךיוא טמַאטש יטָאל יד .ןַאמלעז ןופ רעקידרעייפ ךָאנ

 עשירַאנ טדער ןוא ליפוצ טלּפַאלּפ יז .ןרָאװעג עילַאק זיא ןוא רָאי עכעלטע ָאד

 וצ טַאהעג טָאה רע זַא ,טסּוװעג ַאמלעז טָאה טענַאװ ןופ .טרענָאג זנַאג ַא יו ,דייר

 -רָאפ ,ענעצס עטסיוװ ַא טכַאמעג רעבירעד םיא טָאה יז ?ןעיורפ ערעדנַא טימ ןוט

 ,ןסייררעביא םיא טימ טעװ יז זַא ,טָארדעג םיא ןוא ןכַאז ליפ רעייז םיא ןפרָאװעג

 "טנַאקַאב עיינ ענייז עלַא ןפרַאװקעװַא ףרַאד רע ,ףוס ןייק ןכַאמ טשינ טעוװ רע ביוא

 !ךָאנ ןעד רע) טרַאװ סָאװ ףיוא .ןעיורפ טימ ןטּפַאש

 ןַא טכַאמעג ךיז ןוא טלעג ליפ ןעמוקַאב ,גנוריצ סָאד טפיוקרַאפ טלָאװ רע

 טשינ רעמ ָאד ליוו רע .זיא עקשטנעה סנַאה רעו ןזיוועג ןעמעלַא ןוא טפעשעג ןגייא

 ןיוש טָאה רע .םענעי ייב ןטעברַא וצ טסַאה רע ,ןַאמרָאפ םעד טסַאה רע ,ןטעברַא

 ענעטלָאשרַאפ יד ןפיוקרַאפ וצ עטנַאקַאב עכעלטע טימ ןטקַאטנָאק ןדנובעגנָא וליפא
 ןילַא ןָאק ןעמ .קיטכיזרָאפ רעייז ,קיטכיזרָאפ ןייז זומ ןעמ רעבָא ,גנוריצ עשידִיי

 .בורג ַא ןבָארג ךיז טנעה ענעגייא יד טימ
 טסַאה רע .בייל ןפיוא ךיז טימ ןגָארטמורַא טשינ גנוריצ יד רעמ ןיוש ןָאק רע

 יז טרַא סע .ןרַאלָאד רעמ סָאװ ןליוו ,טכענק עשידַיי ייז ןענעז עלַא .ָאד ןעמעלַא

 -עגרעטנוא ןייז ןצנַאטטימ זומ עקשטנעה סנַאה ,רע ןוא ,טלעוו עצנַאג יד טשינ

 ,ןלעפַאב סמענעי ןעמענפיוא ,ןַאמרָאפ ַא סעּפע ןפרָאװ

 ,רענעפָאלשרעד-טשינ ַא טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןגרָאמירפ םענעי זיא רע

 רעד ךיוא .טנַאה רעד ןופ ןלַאפעג םיא זיא ךַאז עדעי .רעטגערעגפיוא ןַא ,רעזייב ַא

 סע טנעקרעד ,סנַאה ,רע .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג טשינ טנייה זיא ןַאמרָאפ

 םיא ףיוא ןָאק ןַאמרָאפ רעד .עטציירעג ,עזייב ןענעז ייז .ןגיוא סמענעי ןופ ןיוש

 ,טעברַא ,סנַאה ,רע ּוװ ,שיט םוצ וצ טייג רע .וצ עקַאט רע טמוק טָא ןוא .ןקוק טשינ

 ןעמענרַאפ טנייה טנָאקעג טלָאװ ריא זַא ,ביילג ךיא ,עקשטנעה רעטסימ ---

 טעברַא עטקיטרַאפעגסיוא ןַא קיטיינ רעייז ןבָאה ןזומ רימ .טרָאד ,ןישַאמ ענעי טָא

 .ןזייוונָא ךייא לעװ ךיא .רימ טימ טמוק ןוא טוג ױזַא טייז ,ןטרָאד ןופ

 סעּפע טָאה סעכ רעדליוו ַא .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 .טזיורבעצ ךיז חומ זיא טרָאד

 ריא .רענעי וצ ןטרָאד ןייגוצ טשינ לעװ ךיא .ןישַאמ-סטעברַא ןיימ זיא ָאד --

 .ןעגנַאלרַאפ טשינ רימ ןופ סע טנָאק

 .ןישַאמ רענעי ייב טעברַא ןַא ןקיטרַאפסיױא ןפרַאד רימ ---

 .רענבַאשז רעטסימ ,ןעגניווצ טשינ ךימ ןָאק רענייק ---

 טעב ךיא רעבָא ,ןעגניווצ טשינ ךייא ןָאק'מ ,עקשטנעה רעטסימ ,קיטכיר ---

 .ןישַאמ רענעי וצ ןייגוצוצ ךייא

 .ןגלָאפסױא טשינ ךייא לעװ ךיא רעבָא ,ןַאמרָאפ ַא עקַאט טנעז ריא --

 ַא ,רעליטש ַא לָאמעלַא ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ַא ,רעכיוה ַא ,רענבַאשז לוַאס
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 טשינ ךיז טָאה ןוא טעברַא ןייז ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ןַאמ ַא ַא ,רענעטלַאהעגקירוצ

 ןרָאצ טימ טזיורבעגפיוא רעטציא טָאה ,םינינע סמענעי ןיא ןשימ וצ ביל

 ,טנעמורטסניא ןַא ןסירעגסױרַא ןוא טנַאה סעקשטנעה טּפַאכעגנָא טָאה רע

 | ,ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 !עקשטנעה רעה ,ןישַאמ רענעי וצ ןייגוצ ָאי טעװ ריא זַא ,ךייא גָאז ךיא -- |

 לפיוו ןלעפַאב טנָאק ריא זַא ,טניימ ריא !ןגלָאפ טשינ ךייא לע ךיא --|

 ,עקשטנעה סנַאה ןיב ךיא !רימ רעביא טשינ ?ןדעי רעביא ןשרעה ןֹוא טליוװ ריא

 ןופ ,רעקינַאכעמ-ָארטקעלע רעטרדימָאלּפיד ַא ,ײמרַא רעשטייד רעד ןופ רעציּפָא ןַא

 ,..ןילרעב

 וד -- םילכ יד ןופ סױֹרַא רענבַאשז לוַאס זיא -- !שטייד רעשיקערד וד --

 טסעוװ ביוא ?ײמרַא רעשיצַאנ רעטשוּפיערַאפ ןייד טימ ןטלַאה-סיורג ךיד טסעוו

 !ןטעברַא טשינ ָאד וטסעוװ ,ןישַאמ רענעי וצ ןייגוצ טשינ ךיילג

 ןגיוא יד ןופ .ךייה רעצנַאג ןייז ןיא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה

 זיא לוק ןייז .ןדנוצעגנָא ןרעדָא יד ךיז ןבָאה דלַאה ןפיוא .רעייפ ןסָאשעג טָאה

 רעכעה ךָאנ ןעמוקוצסױרַא ידכ ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .קידעזייה ןרָאװעג
 .ןַאמרָאפ םעד ,רענבַאשז ,דִיי םעד ןֹופ

 ריד לעװ ךיא ?ײמרַא עשטייד יד ןקידיײלַאב טסעװ !עדוי רעקיצומש .וד ז--

 וטסעוװ רעציפָא ןַא -- שטייד ףיוא ןעגנַאגעגרעמיא זיא רע -- !ןטלַאּפש ּפָאק םעד
 ? ןקידיײלַאב

 רענבַאשז לוַאס זיא --- !שטייד רעווישרַאּפ וד ,דרע'רד ןיא ךיד בָאה ךיא ---

 ןעמ טעװ ָאד ,ןעװעטַאבעלַאב טשינ וטסעוו ָאד -- שידִיי ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ךיוא
 | !םענייד רענייב קַאז םעד טימ ןגָארטסױרַא ךיד

 טעּפמיא ןַא טימ ןיא שיט םעד ךיז ןופ ןוטעג-קור ַא טָאה עקשטנעה סנַאה

 ,ןײרַא טנַאה ןיא לוטש יד טּפַאכעג

 טָאה רע ,קירוצ ףיוא ןוטעג-קור ַא ויטקניטסניא ךיז טָאה רענבַאשז לוַאס

 .ןגיוא סשטייד םעד ןיא רעייפ ןשיחצור םעד ןעזעג

 לוטש יד ןביוהעגפיוא טפַארק רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טָאה שטייד רעד

 סָאװ ,עגר ַא זיולב ןעוועג זיא סע .ּפָאק סנַאמרָאפ םעד רעביא ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא

 ,ןטסָאמרַאפ ןעוועג זיא יז ןכלעוו רעביא ,ּפָאק םעד ןופ לוטש יד טלײטעגּפָא טָאה

 סשטייד םעד ןיא ןעזעג ,רענבַאשז לוָאס ,דָיי רעד טָאה עגר רעקיזָאד רעד ןיא

 רעד ןיא .טייקיריג-טולב ,טייקשירעדרעמ ,החיצר ,סעכ טימ טנורגּפָא ןפיט ַא ןגיוא
 -טיל ַא ןיא ץעגרע הארוה-הרומ ַא ןופ ןוז ַא ,רענבַאשז לוַאס טָאה עגר רעקיזָאד

 ךיז ןוא דניק סלַא עקירעמַא ןייק ,ןעמֹוקעג רעהַא זיא סָאװ ןַאמ ַא ,עלעטעטש ןשיוו

 ןיא ּפַאש ןסיורג ַא טימ ןריפנָא ןוא רעקינַאכעמ רעדנצנעלג ַא ןרעוו וצ ןגָאלשרעד
 ןעזעג טָאה רע .ןקָארשרעד טסנרע דַיי רעד ךיז טָאה עגר רעד ןיא -- קרָאיינינ

 ךאלמ םעד ןופ ןגיוא עלַא ןוא ןגיוא טנזיוט יד טימ תומה-ךאלמ םעד ךיז רַאפ

 טימ םיא ףיוא ןקוק ,עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,טיוט ןופ
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 ןייז ףיוא ּפָארַא לקנעב סָאד ךיז טזָאל טָא ,החיצר ןוא דרָאמ טימ ,טייקיריגטולב

 ייןעייווצ ןיא ןרעטעמשעצ ּפָאק םעד טעװ ןוא טפַארק רעצנַאג רעד טימ ּפָאק

 ןיא טעג ץילב ַא עגר רעבלעז רעד ןיא טָאה -- !ןעװעטַאר ךיז זומ ןעמ

 ,חומ סרענבַאשז לּוַאס

 ,רעכיוה ַא ,רעקישיילפ ַא ,רערעוװש ַא ןעוועג זיא רע םגה ,רענבַאשז לוָאס

 "ידוועגייב ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה ,רעּפרעק םענעסקַאװעצ ןסיורג ַא טימ

 ןיא טעברַאעגסיױא ןלוקסומ יד םיא ייב ךיז ןבָאה סָאד .טײקשיטסַאלע ןַא ,טייק

 ןוא םירישכמ טימ ןעמונרַאפ קידנעטש ,קינַאכעמ סלַא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ

 "וקעג-ץונוצ טוג ,עגר רעקיצנייא רעד ןיא ,רעטציא םיא זיא סע .ןטנעמורטסניא

 -עג זיא לוטש יד ןוא ָארַא גייב ןוא יירד ןקיטסַאה ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע .ןעמ

 םענעטלעז ,ןרעייט ַא ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןוא ּפָאק סרענבַאשז לוַאס רעביא ןגיולפ

 ,רעקיטש ףיוא טרעטעמשעצ םיא ןוא טנעמורטסניאדָארטקעלע

 רעד ןיא רע זיא ,ליצ ןיא ןפָארטעג טשינ טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה שטייד רעד

 טשינ ןיוש ךיז טָאה רע .טכַאקעגפיוא ןוא טציירעצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג עגר רעטייווצ
 ןטעג-ּפַאכ ַא רע טָאה ,רעגיט רעדליוו ַא יו ,רעטציירעצ ַא .ןשרעהַאב טנָאקעג

 רעביא ןטסָאמרַאפ ךיז רעדיוו ןוא טנעמורטסניא םענרעזייא ,ןרעווש ַא שיט ןופ

 ןופ ןעיירדוצקעװַא ךיז ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה רענעי לייוו ,ּפָאק סרענבַאשז לוַאס
 ןַאמ רעד טָאה רעדיװ .ןרָאװעג ןטסָאמרַאפ זיא לוטש יד ןכלעוו רעביא טרָא םעד
 יװ זיא ןזייא קיטש סָאד ,ךעלדיײמרַאפמוא זיא סע ,ןגיוא יד רַאפ טיוט םעד ןעזעג

 ,רעיוא) קיטש ַא ךיז טימ ןוטעג סיר ַא ןוא; ּפָאק ןייז ייברַאפ ץילב ַא

 ןיא ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא סע ,ןוטעג-לקַאוו ַא ךיז טָאה רענבַאשז לוָאס

 -טסעפ יד ,רעּפרעק ןופ טכיוועגכיילג םעחה ןרױלרַאט עגר ַא ףיוא טָאה רע .ןגיוא יד

 ןעמוקעג רעבָא רע זיא עגר רעטייווצ רעד ןיא .סיפ ענייז רעטניה ןדָאב ןופ ןייק

 ַא ןופ ץיּפש ַא ןופ טייקפרַאש רעד טימ חומ ןיא ןוטעג טינש ַא טָאה סע .ךיז וצ

 ןַאמרָאפ רעד טָאה ,עגר עקירעביא ןייק רעמ קידנטרַאװ טשינ .לדָאנ רעקיילג

 רע ןָאק טייו יו ,רעדרעמ םעד ןוא ךיז ןשיוצ חטש םעד ּפָא טסעמ ַא ןבעגעג

 ..רעּפרעק ןייז טימ ןכיירגרעד

 ַא ןוטעג ךיז רענבַאשז לוַאס טָאה ,טייקרעווש ןוא טייקלופ רעצנַאג רעד טימ

 ןטימ ןוא ּפָאק ןטימ ןײרַא ךיוב ןיא ץעז ַא ןבעגעג םיא ןוא שטייד םוצ ףרָאוװ

 ןוטעג ךיז טָאה סנַאה זַא ,רעקיטכעמ ַאזַא ןעוועג זיא ץעז רעד .רעיוא ןטקיטולברַאפ

 ףיוא רע זיא ןלַאפעג .ּפָארַא ּפָאק ןטימ ליד םוצ ןלַאפעג ןוא ןעמַאזוצ ליונק ַא

 ,ףיורַא רעּפרעק סרענבַאשז

 ןעמוקעגוצ םיא ןענעז סע .ףרָאוװ ַא ןוטעג ךיז רענבַאשז לּוַאס טָאה רעדיוו

 -מיא ליפ ױזַא טימ ,רעקיטסַאה ַאזַא ןעוועג רעטציא זיא ףרָאװ רעד .תוחוכ עשירפ
 -רעק סרענבַאשז רעביא קיטש ַא ןבױהעגפורַא ןרָאװעג זיא שטייד רעד זַא ,טעפ

 ,טייקרעווש רעצנַאג רעד טימ ליד ןפיוא טרעדײלשעגּפָארַא ןרָאװעג ןוא רעּפ
 ךָאנ ןוא טכיזעג ןרעביא םיא ןענורעג טָאה רעיוא סרענבַאשז ןופ טולב סָאד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -קַאװ ןוא ץעז יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג זיא עקשטנעה סנַאה ךיוא .טציירעצ רעמ

 טָאה רע .םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ןוא זיא רע ּוװ ןפירגַאב רע טָאה ךיז קידנעל

 ,טולב סָאד טציירעג םיא טָאה וצרעד .ןטייז עלַא ןופ ןגָאלש ךיוא ןעמונעג רעבירעד

 ,םינּפ סנַאמרָאפ םעד רעביא ןענורעג זיא סָאװ

 -ַאזוצ ךיז ןבָאה טנעה -טיוגק ןייא ןרָאװעג סרעּפרעק עדייב ןענעז רעטציא

 -- רעכעלדזָאנ יד ןופ ,עסייה -- ןעוועג ןענעז עדייב ייב סמעטָא יד ,ןטכָאלפעגנעמ

 רענייא טצעזעג ,טרעדיילשעג ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז ,גנוטכַארַאפ ,סַאה ,טייקדליוו
 בעל ןוא בייל ךיז ןסירעג ,רעּפרעק סנרעדנַא םעניא

 .ןָא בייהנָא ןופ טכַאלש עצנַאג יד טרעיודעג סע טָאה עלייוו עקניצרוק ַא

 עלַא ןופ רעטעברַא ןפיולוצנָא ןעמוקעג ןענעז רעטציא ,זיולב טונימ ייווצ

 ןוא ןשטנעמ ייווצ יד ןסירעג טָאה רעטייוצ רעד ,ןעירשעג טָאה רענייא .ןטייז

 רעד ,סיפָא ןיא ןרינָאפעלעט ןּפָאלעג זיא רעטירד רעד .עקיטייז ,ּפעלק ןעמוקַאב

 ןעגנולעג םיא זיא סע ןוא רעגעלש ייווצ יד ןשיווצ ןסירעגניײרַא ךיז טָאה רעטרעפ
 ,ןסײרוצרעדנַאנַאפ ייז סיורג יד רָאה ַא ףיוא

 תיחיכ עטצעל יד טימ טָאה רע .ןעמעטָא טנַאקעג םיוק טָאה רענבַאשז לּוַאס

 : טעווערעג

 טעדרָאמעג טסָאה סָאװ ןעוועג גונעג טשינ ריד זיא סע !רענעטלָאשרַאפ וד --

 ? טולב ןסיגרַאפ ןוא ןדרָאמ ךיוא ָאד ךָאנ וטסליוו ,דנַאל ןייד ןיא ןדִיי

 -ַאב ןעוועג זיא רענבַאשז לוַאס .ןסירעגרעדנַאנַאפ םיוק ןדייב ייז טָאה ןעמ

 טולב סדִיי םעד טימ טרימשעגסיוא ןעוועג זיא עקשטנעה סנַאה ןֹוא טולב טימ ןסָאג

 ןעזעגנָא טשינ טָאה ןעמ זַא ,טלייבעצ ןוא טלייקעצ ןעוועג ךיוא זיא םינּפ ןייז ןוא

 ,םיא ףיוא רבא ןצנַאג ןייק

 -עגניירַא ןַאמרָאפ םעד ןעמ טָאה לייוורעד .סנַאלובמַא ןַא ןפורעגּפָא טָאה ןעמ

 ןעוועג זיא דנּוװ יד .םינּפ סָאד ןשַאװעגמורַא םיא ןוא רעמיצ ןרעדנַא ןַא ןיא טריפ

 ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ וצ םיא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא עטסנרע ןַא

 םיא טָאה לָאמ סָאד .סיִפָא ןיא טריפעגניירַא ןעמ טָאה ןעקשטנעה סנַאה ךיוא
 טשינ ןוא טרָאװ ןייק ןדער טזָאלעג טשינ םיא טָאה ןעמ ,ןטלָאגעגּפָא טשינ רעמ

 ,טגָאזעג זיולב רָאנ ,ןקידלושטנַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .ךיז ןועפטנערַאפ

 ,טרָא ןפיוא ןַאמרָאפ םעד טעגרהרעד טשינ טָאה רע סָאװ ,טרעױדַאב רע זַא

 "נַאקס ןייק ןבָאה טשינ ליוו ןעמ זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןעמ טָאה סיּפָא-טּפיױה ןופ

 וצ ןרָאפרַאפ זיא סנַאלובמַא רעד יוװ ױזַא ,ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה סע .ןלַאד

 ,סעיינ יד טּפַאכעגפיוא טָאה סָאװ ,רעצימיא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה ,עמריפ רעד
 ַא םיוק דנַאל ןיא ָאד זיא רעכלעוו ,עקשטנעה סנַאה ןעמָאנ ןטימ רעטעברַא ןַא זַא
 לּוַאס ןַאמרָאפ םעד ןגָאלשעצ טָאה ,רעקינַאכעמדָארטקעלע ןַא זיא ןֹוא טייצ רָאי

 טזומעג םיא טָאה ןעמ ןוא םינּפ ןיא ןדנווװ עטסנרע ןעמוקַאב טָאה רענבַאשז

 ַא ןיא ןענישרעד סנגרָאמוצ ףיוא זיא סעיינ לקיטש סָאד ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןריפ
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 יקסוװָאנשזולד השמי

 -רַאפ טָאה שינעעשעג עצנַאג יד ןוא טייז ַא ןיא טקוררַאפ ןעוועג זיא סע ,גנוטַיצ -

 | .תורוש עכעלטע זיולב ןעמונ

 -ײרַא ,ןטלייבעצ ַא ,םענעגָאלשעצ ַא ןעקשטנעה סנַאה טָאה ןעמ יו םעדכָאנ = |
 ָאד םיא רַאפ זיא סע זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא ןעמ טָאה ,סיּפָא-טּפיוה ןיא טריפעג

 .עמריפ יד ןזָאלרַאפ ןטונימ עטלייצעג ןיא זומ רע .ןטעברַא וצ טרָא ןייק ָאטשינ רעמ

 עכעלטע רַאפ םיא טמוק סע סָאװ ,ןיול םעד ןקישמיײהַא ךיוא םיא טעװ ןעמ

 ,טעברַא געט

 טכַאמעג טכערוצ ,לקער סָאד ןגיוצעגפיורַא ךיז ףיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 :טגָאז רענייא יװ ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןוא טכיזעג ענעגָאלשעצ סָאד

 עקשטנעה סנַאה רעטייוו רע זיא ןָא טנייה ןופ .זיא רע רעוװ ןזייוו ןיוש טעוװ רע

 ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ רע זיא -- םענייק ןופ ןזָאל טשינ ךיז טצוװ ןוא

 | .עמריפ רעד ןופ סױרַא
 ןוא סַאג ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע .גָאט רעקידנגער ַא ןעוועג זיא סע

 רעבָא יז זיא ?ןַאמלעז ֹוצ :ןייג וצ ןיהּוװ טונימ רעטשרע רעד ןיא טסּוװעג טשינ

 ןיהַא טרָאד ןוא ןירַאטערקעס סלַא בַאשזד ַא טָאה יז .זיוה ןיא רעטציא ָאטשינ

 ןיוש טעװ רעלדיפ טרוק רעטלַא רעד .ןייגוצ טשינ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא רע ןָאק

 רעד ןופ ןוא געלשעג ןופ ןטייהלצנייא עלַא טכַאנרַאפ טנייה ןבעגרעביא ץלַא ריא

 ,ָאטָא לקנָא ןייז ןופ רַאב םוצ ןייגוצ רשפא טכַארטעג טָאה רע .שינעעשעג רעצנַאג

 טשינ ךיז טָאה רע .ןוט וצ סָאד טלקַאװעג רעבָא ךיז טָאה רע ,ליװקרָאי ןיא טרָאד

 רָאג רשפא ,טלייקעצ זיא טכיזעג ןייז ןעוו ןצרעד ןוא גָאט ןטימניא ןזייוו טלָאװעג

 -טע ןעקנירטסיוא ןוא ץעגרע רַאב ַא ןיא רעדָא ?יווּומ ַא ןיא ָאד ןּפַאכנײרַא ךיז

 .ןעקנעדעג וצ ןבָאה ןיוש ,ןסנַאה ,םיא טעװ ,רענבַאשז ,דָיי רעד ?ךעלזעלג עכעל

 ..טכעלש טשינרָאג ,טכעלש טשינ זיא סָאד .רעיוא ןַא טקַאהעגּפָא םיא טָאה רע

 ייס טָאה רע .גונעג .םיא טימ ךיז ןעּפעשטרַאפ וצ טשינ ןסיוו ןיוש ןלעוװ ייז

 לָאז רע ןעוו .טנידרַאפ טשינ ןטרָאד רע טָאה ליפ רעייז .טעברַא יד טסַאהעג יו

 ָאד טעװ רע לפקוו ,טלעג ליפ ױזַא ןעמענניירַא רעע טעוװ גנוריצ סָאד ןפיוקרַאפ

 ,טעברַא ערעווש רָאי ןביז ןיא ,טייצ רָאי ןביז ןיא ןענידרַאפ טשינ

 ןעיורפ ןוא רענעמ .ןטייז עלַא ןופ ןשטנעמ טמָארטשעג ןבָאה םיא ייברַאפ

 יצ סעּפע טַאהעג טָאה רעדעי .טלייאעג ךיז ןבָאה עלַא .רעטלע םענעדישרַאפ ןיא

 ױזַא טגָאיעג ךיז רשפא רעדָא ,ךיז ןלייא ןייז טימ ליצ ַא טַאהעג ןוא ןקידיײלרעד

 ביוט ,רעדורעג ךעלקערש ַא ןעגנַאגעגנָא זיא םורַא ןסַאג יד ףיוא .ליצ ַא ןָא ,ךיז

 טלַאװעג ,ןרעדנַא םעד רעביא רענייא טגָאיעג ךיז ןבָאה ןליבָאמָאטיױא .ןרעוו וצ

 סָאג רעד ףיוא ָאד עלַא .תויח עדליוו ןעוט ױזַא .ןרעדנַא םעד רענייא ןעגנילשנייא

 טָאה ,עקשטנעה סנַאה ,ןײלַא רע זיולב .ןפיול ייז סָאװרַאפ ליצ ַא טַאהעג ןבָאה

 עּפמעט טימ יו ןטינשעג םיא טָאה ךיוב ןיא .ןוט וצ ְךיִז טימ סָאװ טסּוװעג טשינ

 סרענבַאשז לוַאס ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ץעז ןקידלַאװעג םעד ןופ סרעסעמ

 רעד טימ ןוטעג עצכוב ַא םיא טלָאװ סקָא רעדליוו ַא יו ךיילג ,ּפָאק ןטימ ץעז
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 יד ןופ טנערבעג ןוא טמַאלפעג םיא טָאה טכיזעג סָאד .טפַארק-סיוטש רעצנַאג

 .ןלייב ןוא ץעז

 .ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעג .סַאג רעד רעביא ןייג ןעמונעג טָאה רע

 ןופ לקניוו ַא ייברַאפ זיא רע .טכַא ןייק טגיילעג טשינ םיא ףיוא טָאה רענייק

 ..ןעמוקעגנגעקַאםיא זיא טפעשעג ַא ןיא לקניוו ַא ןופ לגיּפש רעסיורג ַא ןוא סַאג

 ןטלייבעצ ַא טימ ,טלַאטשעג ןסקַאװעצ ךיוה ַא ןעזרעד לגיּפש םעניא טָאה רע

 יד ןוא ןגיוא יד רעטנוא ץרַאװש .יולב ןוא טיור קימַאלפ ,ןלָאװשעגנָא ,םינּפ

 זיא סָאװ טינש רעד ,גיוא ןטכער ןרעביא ןרעטש םעניא טינש רעד :ךַאזטּפױה

 םענעי ,גרעב יד ןיא טרָאד טכַאמעג םיא טָאה דַיי רענעי סָאװ ןוא ןסקַאװרַאפ

 .סיוא רעטציא טעז ןוא יולב ןוא טיור ןרָאװעג טנייה זיא טינש רעד -- ןגרָאמירפ

 .בייל ןכעלשטנעמ ַא ןיא רעדָא רענעסירעצ ַא יו

 'טָאה רע .רעטדימשעגוצ ַא לגיּפש םייב ןייטש ןבילבעג זיא עקשטנעה סנַאה

 ..טנעקרעד טשינ ךיז ןוא טקוקעגניירַא טָאה רע .ןריר טנָאקעג טשינ טרָא ןופ ךיז

 רעד .טכַאמעג-טכערעצ ןייפ ץנַאג םיא טָאה דיי רעד .טלייבעצ ןצנַאגניא זיא רע

 'זיא זָאנ יד ןוא ,תורצ עסיורג ןבָאה ךָאנ טעוװ רע .ךיז טנפע ןרעטש ןפיוא טינש

 .ןרָאװעג ןבירעצ טשינ רעיש םיא

 --רעד טלָאװעג טָאה רע .לגיּפש םעניא ןענַאטשעג רע זיא ןטונימ עכעלטע

 טשינ ןוא עקשטנעה סנַאה ןופ טכיזעג ןטריזַאר-טַאלג ,ןלופ םעד ,ןיילַא ךיז ןעז

 טנײה רע טעװ ױזַא יו .רעבלעז רעד ןעװעג טשינ זיא סע .ןעז סע טנעקעג

 ןכָארּפשרַאפ טכַאניב ריא טָאה רע !הלכ ןייז רַאפ ןזײװַאב ןענָאק ךיז טנוװָא

 ןכָארּפשרַאפ .ןוט-עילוה ַא לסיב ַא ,ןַארָאטסער עסיורג ַא ןיא טנייה ןעמענוצסױהַא

 "ןסירעג ןוא טגירקעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז ןבָאה ייז יו םעדכָאנ סָאד ריא רע טָאה

 .רענעה ייווצ יוו ךיז

 -עגסיוא רע טָאה ױזַא .סַאג ןטימניא ןוטעג-יײּפש ַא ,לגיּפש ןופ קעװַא זיא רע

 'רעדורעג םעד ,ןשטנעמ יד ,סַאג יד :םיא םורַא םעלַא רַאפ גנוטכַארַאפ טקירד

 ,לדניזעג-ןשטנעמ ןצנַאג םעד רַאפ ןוא

 'לקנָא ןייז וצ טלייאעג ךיז טָאה רע .טירט עלענש ןלעטש ןעמונעג טָאה רע

 ,ליװקרָאי ןופ רַאב םעד ןיא ָאטָא
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואסקעז

 נעװ ועטײװ ַא

 יַאב טכַאנרַאפ ןדלימ ַא םענייא ןיא טָאה ןַאמלעקניװ סירָא

 .עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוק

 -עגנָא ןוא דימ טליפעג ךיז רע טָאה גָאט ןצנאג ַא

 ןיא טרָא ןַא ןעניפעג טנָאקעג ךיז םיוק טָאה רע .טננערטש

 ַא ןעוועג ךיוא סע זיא דָארג .טירטסלָאװ ףיוא סיפָא ןייז

 ןשטנעמ .ףױרַא ןענעז סקַאטס .ןסעיינ ןוא סעיצָאמע ןופ גָאט

 עטמירַאב עכעלטע ןופ ןריפַאּפ ןוא סעיצקַא טּפַאכעג ןבָאה

 ןסירעצ טושּפ ןענעז סרעלקעמ-טירטסלָאװ יד .סעמריפ

 ןסירעצ ןײלַא ךיז ןבָאה יז ,ןפור-ןָאפעלעט יד ןופ ,סרעמיטסָאק ערעייז ןופ ןרָאװעג

 .ןשינעבעלרעביא ןוא גנוגערפיוא ןופ

 ,סעמריפ ןוא סעסיפָא יד טליפעגנָא גָאט םענעי ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט

 טּפַאכעצ ןבָאה ןוא "שזדניעשטסקע קַאטס קרָאי-וינ; םעד ןופ ןעגנוליײטּפָא יד

 עכעלטע ךָאנ ,םיצולּפ ןוא טכירעגמוא ןעמוקעג זיא סע .ןטייז עלַא ןופ ןריּפַאּפ יד

 סרעגָאזנָא עשינַאכעמ יד ןבָאה גָאט ןדעי טימ ןעוו ,דנַאטשליטש ַא ןופ ןכָאװ

 טייצ ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע .ןזיירּפ עקירעדינ ןוא ןלַאפ ןופ ןטקנוּפ טרירטסיגער

 לָאמ ןייא טימ זיא ,טלמוטעג קרַאטש ױזַא טשינ ךיז טָאה עזרעב רעד ןיא ןעוו

 -ילָאּפ עסיוועג ךיוא גָאט םענעי ןיא ןבָאה טליּפשעגוצ .סיירפיוא רעד ןעמוקעג

 ןרָאװעג זיא סע .גנוקריוו עקיטסניג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןשינעעשעג עשיט

 ,טלמוטעג ןוא טכָאקעג ,קידעבעל

 "רעטנוא-ןענוז רַאפ קיטש ַא .טגנערטשעגנָא ןוא רעווש טעברַאעג טָאה רע

 ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע .טּפעשרעד ןצנַאגניא טליפעג ךיז רע טָאה גנַאג

 י"ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה רעטעּפש העש ַא טימ .םײהַא ןרָאפרַאפ ןוא יסקַאט ַא

 טלמוטעצ ןרָאװעג זיא יז .עמַאמ עטלַא יד ןעוועג זיולב זיא זיוה ןיא .עקַאטַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 .םיוק ןוא ןשטנעמ ןפורעג ,ןעירשעג טָאה יז .ןוט וצ סָאװ טסוװעג טשינ ןוא

 .רעטקָאד ַא ןפורעגּפָא ןוא ןָאפעלעט םעד ןכיירגרעד טנָאקעג

 ןייק ןעועג טשינ זיא סע .טעװעטַארעגּפָא ןענַאמלעקניװ סירָאמ טָאה ןעמ

 ןכָאװ עכעלטע ןבָאה טפרַאדעג טָאה רעקנַארק רעד רעבָא ,עקַאטַא-ץרַאה ערעווש

 ,טעב ןיא ןגיל ןוא ור עקידנעטשלופ

 רעצרוק ַא ןיא .ןגָארטרעביא טנָאקעג םיוק ּפַאלק םעיינ םעד טָאה לעשַאר

 תוחוכ עריא רַאפ זיא סע ןוא ּפעלק עכלעזַא עכעלטע ןעמוקַאב יז טָאה טייצ

 ףיוא טרעיול סָאװ לרוג םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .ליפוצ לסיבַא ןעוועג

 ןרעיול סע ןקילגמוא ערעסָאװ ,ןעמוקרעטנוא ןָאק סע ךָאנ סָאװ טסייוו רעוו .ריא

 םעד ןעמונעגרעביא רעטומ ריא טימ םענייאניא טָאה יז .ריא ףיוא ןטייז עלַא ןופ

 ןעיירשרַאפ טלָאװעג ןוא טעברַא רעד ןיא ךיז ןפרָאװעגנײרַא ,סיּפָא סרעטָאפ

 ,בייל ריא ןיא טקיטשעג ןבָאה סָאװ קיטייו םעד ןוא ןייוועג סָאד

 לופ ריא ,רוגיפ עטקידנורעגסיוא ריא .טילבעג טייצ רענעי ןיא טָאה יז

 "וצ ריא ןבָאה ןגיוא עמערַאװ ,עלופ יד ,לזענ םענעסיררַאפ םעד טימ טכיזעג

 ַא ןופ ,טייקטקנעברַאפ ןוא רעיורט ןיא יורפ ַא ןופו ןעזסיוא ןכעלרעה ַא ןבעגעג

 ,טייקנייש רעכעלבייוו ןיא יורפ

 ןצנַאגניא ןבעגרעביא ךיז ןוא טעטיסרעווינוא םעד ןבעגפיוא טזומעג טָאה יז

 טשינ ריא זיא סע .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ריא זיא טעברַא יד .סיִפָא סרעטָאפ םעד

 רַאפ ,טלעג ןכַאמ רַאפ ליפעג םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז ,ןצרַאה םוצ ןעוועג

 -עמש א ןופ רעטַאלפ ַא ןעוועג ךָאד זיא טנגוי עצנַאג ריא .סעיצַאלוקעּפס-עזרעב

 -שינ ןעזעגסיוא ריא טָאה רעטציא טעברַא ריא .ץנַאט ַא ןופ בעווש ַא ,גנילרעט

 -קידָארּפ ןייק טשינ זיא סע .םעד ןיא טשינ ךיז טקיטיינ רענייק ,ךעלניילק ,קיט

 -ּפִא םעד רַאפ רעטָאפ רעד טָאה סָאװרַאפ ןוא סע ןעמ ףרַאד סָאװ וצ .ךַאז עוויט

 ןוא ןריּפַאּפ ןופ ליּפש ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא סע ?תוחוכ ןוא טנוזעג ןייז ןבעגענ

 ןשטנעמ םעד ןופ ןכַאמ סָאװ ,ןטקעיבָא עלַאער עקיטשינ ןופ סנטָאש .עיצַאלוקעּפש

 .ןגיוטסיוא טשינ םעד ןיא ךיז טעװ יז ןוא ליצ ריא טשינ זיא סע .היח עקיריג ַא

 לָאז יז ןעװ .געווסיוא ןרעדנַא ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה יז

 ןעגנַאגעג ןוא טריניור ןרָאװעג סרעייז זה עצנַאג סָאד טלָאװ ,ןבעגפיוא סָאד

 -פיוא סָאד טעװ ,לעשַאר ,יז זַא ,גנונעפָאה ַא ןעוועג שטָאכ זיא ױזַא ,טנורג םוצ

 םיריוטקָאד יד יװ םעד טול ,ןרעוו טנוזעג טעװ רעטָאפ רעד ןעוװ ןוא ןטלַאה

 ,ליוװ ןוא טוג ןייז קירוצ ץלַא טעװ ,ןגָאז

 כא לא
 בע

 ןייז ןקידנערַאפ וצ ידכ ,שזדעלאק ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא רעלעה קרַאמ

 .רטינישזניא-רעקימעכ סלַא ןרידוטש
 -עג טשינ ייז ןבָאה לָאמ סעדעי ןוא ןעזעג טּפָא ךיז ןבָאה לעשַאר ןוא קרַאמ
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 יקסווָאנשזולד השמ

 יז םורַא םענעעשעג םעד ןופ ךיז ןדערסיוא ןוא ןלייצרעדוצסיוא טייצ גונעג טַאה

 ,טפנוקוצ רעקיטכיל ַא ףיוא גנונעפָאה טימ לופ ןעוועג ןענעז עדייב

 ןיא טָאה רע .ןשינעבעלרעביא ענייז ןופ טלייצרעד קינייװ ריא טָאה קרַאמ

 ןייז ןופ טיט םעניא קידלוש קיטש ַא זיא רע זַא ,דלוש ַא סעּפע ןגָארטעג ךיז

 ןדנּוװשרַאפ זיא יז רעדָא ,רעמ טשינ ןיוש טבעל ןידָאלק זַא ןוא ,ףלָאװ רעדורב

 -רַאפ זיא סע יװ טוג ױזַא ,ןעז טשינ רעמ ןיוש יז טעו רע ןוא קיבייא ףיוא
 ,לטעטש ןשינַאּפש םעד ןיא ,רענייז דניירפ רעקיצנייא רעד ,טנוה רעד ןדנּוװש

 ןבעל סָאד טעװעטַארעג םיא טָאה סָאװ

 ןלעשַאר ןופ ןגיוושרַאפ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןוטעג טוג רע טָאה יצ |

 :טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ?ןוטעג טוג טשינ רע טָאה יצ ,ןבעל ןייז ןופ רעקיטש

 -סױרַא לָאמַא ןָאק םעד ןופ סָאװ ןוא טוט רע סָאװ םעד ןופ ןובשח ןייק ןבעגּפָא

 טלָאװ סע .,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןעלבירג טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .ןעמוק

 ןייק טכַארבעג טשינ םיא טלָאװ סע ןוא טריפעג טשינרָאג וצ ייס יוװ ייס םיא

 ,סטכעלש ןייק טשינ ךיוא ךעלגעמ ןוא ,סטוג

 ןלייצרעד וצ גנַארד ַא טַאהעג ָאי טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענעז סע

 ןוא ןקינײּפ םיא טגעלפ גנַארד רעד ,ןשינעבעלרעביא ענייז ןופ סעּפע ןלעשַאר

 'טגעלפ רע .ןצרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא ןופ שינערַאג רעקידארומ  ַא ןיא ןבײרטניײרַא

 טּפמעטענּפָא ןוא ןדער ןפרַאד טשינ לָאז רע ,ןייצ יד ןצירקרַאפ טנעמָאמ ַאזַא ןיא

 .ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא יד ךיז ןיא

 -ץרַאה רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג זייווקיצנייא ןיוש זיא ןַאמלעקניװ סירָאמ
 געט עכעלטע ןיא טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ םיא ןבָאה םיריױטקָאד יד .עקַאטַא

 .גנוקיטפעשַאב ןייז וצ ןעמענ ןענעק קירוצ ךיז םורַא

 ..תוחוכ יד וצ ןעמוק ןָא טבייח רעטָאפ רעד סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא לעשַאר

 ןעוועג ריא זיא סע ,טעברַא ןייז טימ ןעמענרַאפ ךיז טלָאװעג טשינ רעמ טָאה יז

 יד טימ ,ןפור-ןָאפעלעט יד טימ ,ןריּפַאּפ רעטרעדנוה יד טימ סיפָא רעד סאמנ
 .טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ריא יװ ,ןכַאז עכעלגעממוא טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ ,םינוק

 סָאװ ,ןעיורפ ןּפיט יד ןופ ןעוועג טשינ זיא יז .ור ךָאנ טקנעבעג טָאה יז

 זיא ךַאז םוש ןייק סָאװ ,ןעגנומעגרעטנוא ןוא ןטפעשעג עלַא וצ סיוא ךיז ןגיוט

 ןריפ וצ רעטנוא ךיז ןעמענ סָאװ ,טכייל טשינ ןוא רעוװש וצ טשינ ייז רַאפ

 ןוא טייקשירעגנויליוו ןופ ענימ ַא ןָא ייברעד ןלעטש ןוא ,ןטפעשעג ײלרעלַא

 -עגרעביא ןוא טייקשירעגילק ,טעּפמיא ןופ ךיוא לעטשנָא םעד ןכַאמ ,טייקטיירג

 ,סיילפ םענעבירט

 -עג ַא ,ענעטלַאהעגקירוצ ַא ,עליטש ַא ווטַאנ רעד ןופ ןעוועג זיא לעשַאר

 -טשינ ךיז יז טלָאװ ,ּפָאק ןפיוא ןלעטש ךיז טנָאקעג טָאה טלעװ יד .ענעסַאל

 .ןגרָאז עכעלגעט עריא טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו טלָאװ יז .ןעמונעגרעביא קרַאטש

 | .עריא ןדייל ןוא ןדיירפ יד טימ ,ןטעברַא

 -עג ןרָאװעג ךָאנ יז זיא ןלַאפ ריא ףיוא ןביוהעגנָא ןבָאה ּפעלק יד טניז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 :עיגָאלָאכיסּפ ןרידוטש טלָאװעג טָאה יז .םענַאב-טלעוו ןצנַאג ריא ןיא רענעסַאל
 ןריפ ,ןבָאה הנותח טלָאװעג ןוא ןבעגפיוא טלָאװעג ךיוא סָאד יז טָאה םעדכָאנ

 ןטסטנעָאנ ריא ןיא ךיז ןעיירפ ןוא רעדניק ןעיצרעד ,ןבעל-ןעילימַאפ ןייפ ַא
 - | ,זיירקי

 .רעלעה קרַאמ יז טָאה ,טייקליטש רעד ןופ ,טײקנסַאלעג רעד ןופ טקעוװעגפיוא

 ןכיירגרעד וצ ,ןכַאז עסיורג וצ טסול א טּפַאכעגנָא רעדיו ריא טָאה סע

 ,טלַאהנָא ןבעג ריא ןוא טימעג ריא ןרעדורפיוא לָאז סָאװ סעּפע ןפַאש וצ ,סעּפע

 ץירעטסימ יד ,טקרַאטשעג יז טָאה רעלעה קרַאמ ןטמולחרַאפ םעד וצ עביל יד

 טפַארק ערעדנוזַאב ַא ןבעגעג ריא ןוא טגערעגנָא יז טָאה ןָאזרעּפ ןייז םורַא

 סָאװ סעכלעזַא ,ןכַאז ענעליוהרַאפ ןופ טייקירעגיינ ,טייקנייש רעד ןיא ןייגוצנײרַא
 ,ריא םורַא ןוא ריא ןיא ןליּפשּפָא ךיז ןָאק

 -ןָאפעלעט ַא ףיוא טרַאװעג טָאה יז .זיוה ןיא ןעוועג זיא יז .טנװָא ןַא םענייא
 עדייב .ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ זיולב ןעזעג ךיז ייז ןבָאה סנטצעל .ןקרַאמ ןופ ףוד

 סיפָא ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז .ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג ןענעז
 .ןרידוטש ןייז טימ רע ןוא ,רעטָאפ ריא ןופ

 .ערעייז טייקיור יד טּפַאכרַאפ ,טייצ רעייז ןעגנולשרַאפ טָאה טעברַא יד

 זיא יז ןעזעג םיא טימ טַאהעג ךיז יז טָאה קירוצ געט יירד טימ טשרע

 רעמיצ ןטרילבעמ ןייז ןיא םיא וצ ןעגנַאגעגפױרַא לָאמ עטשרע סָאד

 ,ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז ,לרוג ןייז ןעגנאהעגנָא ןרעדנַא םעניא טָאה רענייא = |

 ריא ןיא יורפ רעד ןופ דיירפ יד זיא סע ?ךיז ןרינעשז ןוא ןעמעש סָאװ וצ זיא
 ,טייקמיטניא רעליטש ןוא דיירפ וצ ףור ןכעלבייוו ריא ןיא ,טייקפייר

 ץקיקָאטש:-יײרד ַא ,סליטש ַא ןעוועג זיא טניוװעג טָאה קרַאמ ּוװ זיוה סָאד

 ערעדנַא קילדנעצ ןופ רעטנוא טשינרָאג ךיז טדייש סָאװ ,עדייבעג ענלגיציןיורב

 טייקכיילג רעד טימ תובצמ יו ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ןענעז סָאװ ,סעדייבעג

 ,רעזייה עטלַא ןופ טייקדימ רעד טימ ,ןייטש ןטקַאהעגסױא ןופ עירטעמיס ןוא
 ןופ ןעזסיוא םענָאטָאנָאמ ןוא רילָאק ןופ טײקשינָאמרַאה רעכעליורג רעד טימ

 ,רעטצנעפ יד ןוא טנעװו עטשרעדָאפ יד

 ַא ,לגיּפש רעגנַאל ַא ןענַאטשעג ךיוא ָאד זיא גנַאגנײרַא םייב לָאה םענַיא
 טָאה םינּפ ַא זַא ,זָאלג ןופ רעבליז רענעגנורּפשעגּפָא ,ןקעלפ עלעג טימ ,רעדימ

 ,ןטנוא ,דימ ,טרעטרעטלערַאפ ןעזעגסיוא סע טָאה זָאלג םעד ןיא טלגיּפשעג ךיז
 ,ןרעמיצ עטרילבעמ יד ןיא רעניווונייא יד רַאפ ווירב ןגעלעג ןענעז ,לגיּפש םייב

 טָאה סע .ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ ןוא טעברַא רעד וצ ירפ קעװַא ןענעז עכלעוז
 ענלעגיצ-ןיורב עטלַא עלַא יד ןיא יו טוג ױזַא ,טייקעלכוט ַא טליפעג ָאד ךיז

 ,ענעטלַאהעגקירוצ ,עליטש ,ןשטנעמ עמַאזנייא ןעניוװ סע ּוװ ,קרָאי-וינ ןופ רעזייה
 רעד ןופ רעדורעג םעד ןיא ןבעלנייא טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא

 ןוא טלעוו ענעגייא ןַא טיובעגפיוא לָאמַא ךיז ןבָאה סָאוו עכלעזַא ,טָאטש רעסיורג
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טשינ וליפַא ןענָאק ,ךיז טימ ,ךיז ןיא ןבעל סָאװ ןשטנעמ .ןלַאפעגנייא זיא טלעוו יד

 ,טייקליטש רעייז ,טימעג רעייז טצייר סע לייוו ,לכיימש ןכעלטניירפ ַא ןגָארטרַאפ

 -סױרַא ןטלעז ,טכענ יד ךרוד טעברַאעג ,רעלעה קרַאמ טניוװעג טָאה ָאד

 ,טייצ לקיטש ַא ןרילרַאפ וצ ןעניגרַאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .,ןעגנַאגעג

 - :קרּפ ןופ קוסּפ םעד טרזחעגנייא לָאמעלַא ךיז טָאה רע .רעייט זיא גָאט רעדעי לייוו

 ךָאד טָאה רע ןוא -- רעייט זיא טונימ עדעי -- "הבורמ הכאלמהו רצק םויה,

 .ןייּפ ןוא רעיורט ןיא ,טשינרָאג רַאפ ןבעגעגקעװַא ליפ ױזַא ,ןריולרַאפ ליפ ױזַא

 ,ליטש ןוא ךעלמייהמוא ןעוועג זיא זיוה ןיא
 .ןײלַא ךיז טימ שטנעמ ַא ריט רעדעי ןיא .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז ןריט יד

 .ןקרַאמ וצ ןעמוקעג זיא לעשַאר

 טרַאװעג טלָאװ רע יוװ ןעזעגסיוא טָאה סע .טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה רע :

 טימ טָאה רע ןוא ןעמוק טעװ יז זַא ,טכירעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעמוק ריא ףיוא

 ..ןעמוק לָאז יז טרַאגעג חומ ןוא ץרַאה ןטימ ,םישוח ענייז עלַא
 -לדיימ רעצנַאג ריא ןיא טילבעצ ,שירפ ,קידנצייר ,ןייש ןעזעגסיוא טָאה יז

 | ,טייקפייר רעש
 וצ ןעמוק טעװ יז זַא ,סיוא רעִיִרפ ןופ ןסיוו טזָאלעג טשינ םיא טָאה יז

 ךיז טָאה יז .טפַאשקנעב ַא ןלַאפַאב טנװֶא םענעי ןיא םיצולּפ ריא זיא סע .םיא

 טַאלב ַא זיא יז .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןסירעגּפָא ,ןריולרַאפ טליפעג סעּפע

 םיצולּפ ריא ףיוא זיא סע .טניוו ןופ ןגָארטרַאפ טרעוװ סָאװ ,גָאט-טסברַאה ַא ןיא

 ,ריא ףיוא טרַאװ רע ךיוא זַא ,טסּוװעג טָאה יז .ןעז וצ םיא שינערַאג ַא ןלַאפעגנָא

 םיא טָאה יז .ןקרַאמ ןעז טעװ יז זַא ,דיירפ ַא טײרּפשעג ךיז טָאה בייל ריא ןיא

 ,תונורסח ענייז עלַא טימ ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ טַאהעג ביל

 טלַאטשעג סָאד .ןעמוקעגפיורַא זיא יז ןעוו טשַאורעביא ןעוועג זיא קרַאמ

 ןופ טייקפייר רעלופ ןוא טייקנייש רעד טימ טדנעלברַאפ םיא טָאה ןלעשַאר ןופ

 .ציא זיא יז יװ ױזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ יז טָאה רע .יורפ רעניילק רעד

 טריר סָאװ ,רעייפ ַאזַא טימ טילגעצ ןגיוא יד ,ךעלרעייפ ,זעיצַארג ױזַא ,רעט

 ,ןןשטנעמ םעד טמענעצ ןוא

 זַא ,טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא -- ןפורעגסיוא רע טָאה -- !לעשַאװ --

 ןפָארטעג סעּפע טָאה .טכירעגמוא ױזַא לרעמיצ ןיימ ןיא ןלַאפנײרַא טסעוװ וד

 ? ןטַאט ןטימ
 -ָאק ןיוש געט עטסטנעָאנ יד ןיא טעװ רע .רעסעב ךיז טליפ עטַאט רעד --

 טָאה סע לייוו ,קרַאמ ,ריד וצ ךיא ןיב ןעמוקעג ןוא .ןײרַא סיפָא ןיא ןייג ןענ

 ?וטסניימ יוװ ,םינכש ךיוא ךָאד ןענעז רימ .ןעז וצ ךיד טקנעברַאפ רימ ךיז

 ,ןרעפיצ ,סעלומרָאפ ײלרעלַא ,רעכיב יד ןיא טפזטרַאפ ןסעזעג ןיב ךיא -

 .ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ךעלרעדנּוװ ױזַא זיא סע .ריד ןגעוו טכַארטעג בָאה ןוא

 .טלעוו עצנַאג ַא ןעוועגסיוא ןיוש ךָאד ןיב ךיא .ריד ןָא םַאזנייא קידארומ ןיב ךיא

 םַאזנייא ױזַא טשינ שטנעמ רעד ךיז טליפ טלעװ רעד ןיא טָאטש םוש ןייק ןיא
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 יױזַא ,קיטכעמ ױזַא זיא יז לייוו ,טָאטש עטסמַאזנייא יד זיא סע .קרָאי-וינ ןיא יו

 ןיא ןּפָארט ַא ןריולרַאפ טרעוו סע יװ ,ןריולרַאפ ָאד טרעוו שטנעמ ועד .סיורג

 טשינ ןעוו .טנגעגַאב ךיד בָאה ךיא סָאװ קילג סיורג ַא ןפָארטעג טָאה רימ .םי ַא

 ,ןגָארטוצרעביא ץלַא תוחוכ טַאהעג טלָאװ ךיא ביוא טסייוו רעוו ,לעשַאר ,וד

 יװ לרעמיצ ןרעביא ןעגנולקעג טָאה רעטכעלעג ריא .טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 טימ ,דיירפ טימ ,טייקשימייה טימ טרעהעגנָא ךיז טָאה סע .ךעלקעלג ענרעבליז
 ,טייקילעזטייל

 ,קרַאמ רערעייט ןיימ ,ןטוג םוצ טריפעגוצ טרעוו ץלַא זַא ,ךָאד טסעז ---

 טָאה רע .רעטכעלעג ריא טימ ,טייקכעלביל ריא טימ טציירעג םיַא טָאה יז

 םורַא ױזַא ליוו יז ןוא ,המשנ רעד ףיוא ןצלַאזעגנָא רעייז זיא ריא זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ,טעמוא ןייז ,טייקנעוטרַאפ ןייז ןרעדניל ךיוא ןוא קיטייוו ריא ןעיירשרַאפ

 ,ןּפיל יד ןיא ,ןגיוא יד ןיא ריא טשוקעג ,זדלַאה ריא ןעמונעגמורַא טָאה רע
 -שירפ רעקידנסיורד טימ טקעמשעג טָאה םינּפ ריא ןופ טיוה יד .םינּפ ןרעביא

 .ןעלדנַאמ טימ ןוא טניוו ןליק טימ ,טייק

 וכעליולב ןייז ןיא ךייט-ןָאסדָאה רעד ןגעלעג זיא רעטצנעפ טייז רענעי ןופ

 זַא ,ןסיוו טזָאלעג ,טמורבעג ,ןפיש ןעמּוװשעג ןענעז ךייט ןרעביא .ךַאלפ-לגיּפש

 ןפיש יד ןופ ןעמורב יד .ןירַא תומוקמ עטייוו ןיא ןעייג ייז זַא ,ןריטסיזקע ייז

 ןופ טייקליטש יד ןוא רעלעה קרַאמ ןופ רעמיצ םעד ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה

 ,ןסירעגרעביא זיוה

 לוא ןפור-ןָאפעלעט טימ ,ןריּפַאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיא ןיב גָאט ןצנַאג ַא --

 -נסיורד דעצנַאג רעד ןיא ןסעגרַאפ ןוא ןעור ֹוצ רעטציא טוג ױזַא זיא סע .ןרעפיצ

 סעּפע ןוא טמולחרַאפ ױזַא טסיב ,קרַאמ ,ריד טימ ןייז וצ טוג זיא סע .טלעוו רעקיד
 זַא ,טשינ ךימ טרַא סע רעבָא ,ןָאזרעּפ ןייד ןוא ןבעל ןייד םורַא עירעטסימ ַאזַא

 ,גנונעכער םוש ןייק ּפָא טשינ ךיז ךיא ביג ,ביל ןעמעוו בָאה ךיא

 ךיא .ןדער ןרעה וצ ךיד ךעלרעדנּוװ זיא סע .לעשַאר ,ןייש רעייז טסדער --

 .רעטרעוװ טימ ןבעגרעביא טשינרָאג סע ןָאק ךיא .ךעלקילג ױזַא ןיב

 ןעמענקירוצ ךיז ךיא לעװ ,טנוזעג ןרעװ טעװ רעטָאפ ןיימ ,ףָאה ךיא ---

 ..ןוא ןרידוטש :וצ

 .ךעלקילג ןייז עדייב ןלעוו רימ .ןבָאה הנותח ןלעוו רימ ,ןיינ ---

 ,קרַאמ ,ָאי ---

 -קיטיירפ יד ןיא ךימ טנָאמרעד ןוא ,לָאמ סעדעי ךימ טפור ןרעטש םעס --
 רע .טלעוו רעד ןיא סעּפע טלַאה ךיא ּוװ ,שיט ןייז ייב ץיז ךיא ןעוו ןסטכַאנ-וצ
 .לעשַאר ,ריד ןגעוו סטוג ליפ ױזַא טדער רע ,ןטרַאװ רימ סָאװ ףיוא ןסיוו ליוו

 טָאג ,טנלע ױזַא זיא קלָאפרַאּפ סָאד .םיא ףיוא תונמחר קידלַאװעג ַא רימ זיא סע

 ייז טָאה סע קילגמוא רעכעלרעדיוש ַא רַאפ סָאװ !ןענעז ייז טנלע יוי ,למיה ןיא

 ,ןפָארטעג
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 ,ןטכַארט לָאמעלַא ןלעוו ייז .ייס יוװ ייס רונש רעייז רַאפ ךימ ןטלַאה ייז --

 ,ןוז רעייז ןופ גוויז רעד ןעוועג ןיב ךיא זַא
 יז סָאװ ,סעומש םעד ןבױהעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,טרעױדַאב ייז ןבָאה עדייב

 ךיז ןבָאה ייז ןרעטש םעס קלָאפרָאּפ םעד ןופ ןוז ןטיוט םעד טנָאמרעד ןבָאה
 | ,ןײלַא ךיז רַאפ טמעשרַאפ

 רעטצנעפ םעד ךרוד טקוקעגנירַא טָאה ,עקיטכיזכרוד ַא ,עיולב ַא ,טכַאנ יד

 רעייז טימ ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד טליהעגנייא טָאה טייקליטש ַא ,רעמיצ ןופ

 ,גנונעפָאה ןוא קילג רעייז טימ ,גרָאז ןוא דיירפ

 .עליטש ַא ןגעלעג זיא סַאג יד .םייהַא טײלגַאב יז רע טָאה טנװָא ןיא טעּפש

 -לַאק ַא .טכיל-ןּפמָאל רעד ןופ טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה רעזייה יד ןופ סנטָאש יד

 -וקעגסורַא ןענעז ייז ןעוו טשרע .ךייט-ןָאסדָאה ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טניוװ רעש

 רעדורעג ןוא שיורעג םעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגמורָא ייז ןענעז ,ייוודָארב ףיוא ןעמ
 ,טָאטש רעסיורג רעד ןופי

 סָאװ ,קילג ןטייוו ןליוהרַאפ ַא ןופ דיירפ ַא ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה לעשַאר

 .הרושב ןופ גָאזנָא טימ ןבעל ריא ןיא ןרעטַאלפנײרַא ףרַאד

 וִ+ א
* 

 .ןקרַאמ ןעזעג טשינ טָאה יז יװ טנוװָא ןטירד םעד ןיוש

 .ןָאפעלעט םעניא טדערעג גנַאל ןבָאה ייז .ןעגנולקעג ריא וצ רע טָאה ןטכענ

 טעװ רע .ןעז ךיז ייז ןלעװ ןגרָאמ ןוא ןפורּפָא טפרַאדעג רעדיוװ יז רע טָאה טנייה

 ךיז ייז ןלעוװ םעדכָאנ ןוא סנרעטש יד ייב טיורב-טנוװָא םייב ןייז ,קיטיירפ ,ןגרָאמ

 עקירעביא ןַא טשינ ךיז טניגרַאפ רע .קרַאמ ןעמונרַאפ ױזַא זיא רע .ןענעגעגַאב

 -גנע יד ןיוש טשרעהַאב רע .סנעמַאזקע ףיוא ךיז טיירג ןוא ךיז טנרעל רע .טונימ

 .ערעירַאק רעדנצנעלג ַא ףיוא ךיז טדיינש ןוא ךַארּפש עשיל

 זיא ןַאמלעקניװ סירָאמ ,ליטש ןוא ךעלטימעג ,ךעלמייה ןעוועג זיא בוטש ןיא

 רעטומ סלעשַאר .ךוב ַא טנעיילעג ןוא ַאפָאס רעד ףיוא זיולב טרַאּפשעגנָא ןגעלעג

 -עג ןופ קָאז ַא טעוװעריצעג טָאה עבָאב עטלַא יד .ךיק ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא

 ,לַאנרושז ןטרירטסוליא ןַא טרעטעלבעג טָאה לעשַאר .ןגעוו טייהניווו

 ,קילג-החּפשמ ןופ בעוועג ַא ,םיטניא שימייה ,ךעלטימעג ןעוועג זיא ץלַא

 ,לוטש ריא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה לעשַאר .ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד

 ןעגנַאגעגוצ יז זיא דיירפ ןוא ץלָאטש ןופ ליפעג ַא טימ ןוא טירט עכעלעמַאּפ טימ
 .טרעהעגנייא עקנילייוו ַא ךיז טָאה יז ."ּוָאלעהג טגָאזעג טָאה יז .ןָאפעלעט םוצ

 ,טקיטכילעג טָאה םינּפ ריא ףיוא לכיימש רעד ,ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא עריא

 יד ,ךיילב קידארומ ןרָאװעג זיא טכיזעג ריא .רעבירַא ןענעז סעגר עכעלטע

 יד וליּפַא .ןשעלסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןגיוא עריא ןופ ץלָאטש רעד ןוא דיירפ

 סָאװ ,ןָאפעלעט ןיא עמיטש ַא טרעהעג טָאה יז .יולב ןוא ךיילב ןרָאװעג ןענעז ןּפילי
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 -נַא ןַא ןופ סעּפע ןוא טנַאקַאב ,טייו ךעלקערש ןוא טנעָאנ ןעזעגסיוא ריא טָאה

 טשינ ךָאד זיא סע .ךעלרעדיוש ױזַא ,דמערפ ױזַא ,טייוו ,טייוו ױזַא ,טלעוו רערעד

 | ...ךעלגעמ
 -גווװעג ךיז טָאה יז ,ריא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ טּפַאכעג םיוק ךיז טָאה יז

 ןַא ףיוא סע זיא יצ ,ריא וצ טדער סָאװ ,עמיטש יד עקַאט טרעה יז ביוא טרעד

 | = ז ָאכע רעטייוו ַא ,ָאכע ןַא זיולב סע זיא יצ ,עמיטש עבלעז יד תמא
 : טרעהעג טָאה יז

 ,רָאנ ךיז ןָאמרעד ?טשינ ךימ טסנעקרעד וד ?וטסכַאמ סָאװ !לעשַאר ,וָאלעה --
 עצנַאג יד בָאה ךיא .רעכיז רימ ךָאד טסנעקרעד וד ,ָא .לעגנע ןַאמרָאנ טדער סָאד

 זייב טשינ טסיב וד זַא ףָאה ריא ?ןעז ךיד ךיא ןָאק ןעוו ,ריד ךָאנ טקנעבעג טייצ
 ,רימ ףיוא

 טלָאװעג טָאה יז .טלעק ןוא קערש רַאפ ריא ןיא טרעווילגעג טָאה טולב סָאד

 ןענַאטשעג זיא יז ,טנַאה רעד טימ ןריר טנָאקעג טשינ ןוא לביירט סָאד ןגײלקעװַא

 -עגוצ ןטלַאהעג יז טָאה טפַארק עכעלריטַאנרעביא ןַא .טרָא םוצ טדימשעגוצ יוז

 יז ,טשלחעג ,טרימזַאּפס ,ןעִירשעג ןעוועג ךָאד יז טלָאװ ,טשינ ביוא לייוו ,טדימש

 ,ןטלַאהעגסיױא טשינ סע טלָאװ

 : עמיטש ןייז טרעהעג יז טָאה רעדיוו

 -עג בָאה ךיא זַא ,טרעהעג רעכיז ךָאד טסָאה וד .קרָאי-וינ ןיא ןיב ךיא --

 יירפ ךיא ןיב טציא .טייקיניילק ַא רַאפ רָאי עכעלטע הסיפת ןיא ןייז טפרַאד

 ,טשינ וטסרעפטנע סָאװרַאפ ,גנילרַאד לעשַאר ,ןעז ךיז ןענָאק רימ .*לָארַאּפ; ףיוא

 ? ךימ טסרעה וד ,ּוָאלעה ?טרָאװ ןייק טשינ טסגָאז

 - +:טרעפטנעעג שינַאכעמ טָאה יז
 .רעה ךיא --

 ךיא ?ביל טשינ רעמ ךימ טסָאה וד ?רימ וצ טשינרָאג וטסדער סָאװרַאפ ---
 ךיד זומ ךיא .ןעז ךיד ליוו ךיא .לעשַאר ,ריד ךָאנ קנעב ךיא .ביל קרַאטש ךיד בָאה
 -רַאפ ,ןרָאװעג רעטלע ןיב ךיא !גָאז ?טשינרָאג וטסדער סָאװרַאפ .זומ ךיא .ןעז

 | .רעכעלדנעטש

 ןרינָאפעלעט וצ רעמ ןגַאװ טשינ טלָאז ריא .ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג בָאה ךיא --
 .רימ וצ

 םענעגייא ןייק טשינ ךָאנ בָאה ךיא .זיוה ןיא ריד וצ ןעמוקוצ ךיא לָאז --

 עקיצנייא יד טסיב וד .טייצ געט ייווצ קרָאי-וינ ןיא טשרע ןיב ךיא .ליבָאמָאטױא

 רעפטנע ,רענעלּפ ערַאברעדנּוװ בָאה ךיא ,ןעז ךיד זומ ךיא .ןפורעגנָא בָאה ךיא סָאװ
 ? טוג זיא טנװָא ןגרָאמ .רימ

 ריא ביוא ןוא זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוקוצפיורַא ןגָאװ טשינ טלָאז ריא ---

 ,טשינ ךייא ןעק ךיא ,ייַצילָאּפ יד ןפורנָא ךיא לעוװ ,ןרינָאפעלעט רימ לָאמַאכָאנ טעוו

 ?טרעה ריא !ןרינָאפעלעט וצ לָאמַאכָאנ טשינ טגַאוװ .טנעז ריא רעוו טשינ סייוו ךיא

 -עגנייא ןייק טשינ ייז ?רימ וצ טכעלש ןוא גנערטש ױזַא וטסיב סָאװרַאפ ---
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 ןבעג ריד לעװ ךיא .ןעז ז ןגרָאמ ךיד לעװ ךיא .לדיימ ןיימ ךָאד טסיב וד, עטרַאּפש
 ? לעשַאר ,טוג ,טנייה ןרעפטנע טשינ רימ טסנעק וד ביוא ,גנולק ַא ירפ ןגרָאמ

 לָאמַאכָאנ ןעגנילק טעװ ריא יװ ױזַא .ןפור וצ ךימ ןגָאװ טשינ טלָאז ריא --
 זיא סע .ךימ טקיטסעלַאב ריא זַא ,ןגָאז ייז ןוא יײצילַאּפ יד ןפור ךיא לעװ ,רימ וצ
 | ,ךימ טקיטסעלַאב ריא .תמא

 -קירוצ ריא זיא ברַאפ יד .טייקטסעפ ןוא שזַארוק ןעמוקַאב-קירוצ טָאה יז |
 רעד .לביירט-ןָאפעלעט סָאד טגײלעגקעװַא קיטסַאה טָאה יז .םינּפ ןיא ןעמוקעג
 ,רעמיצ ןצנַאג ןרעביא טרעהעגנָא ךיז טָאה ּפַאלק

 טשינ טנעמָאמ ןטשרע םעניא טָאה יז .ןָאפעלעט םייב ןייטש ןבילבעג זיא יז
 סעּפע טליפעג ךיז טָאה יז .ןוט וצ סָאװ ,ןדנעוו ןוא ןרעק וצ ךיז ןיהּוװ טסּוװעג
 ןיא טרָאד טנוװָא םענעי יו ױזַא טקנוּפ ,ןיימעג ,טרַאנעגּפָא ,קיטשינ ,ןריולרַאפ ױזַא
 לילב ַא טּפַאכעג טָאה יז .קרָאי-וינ ןיא סַאג רעליטש ַא ןיא ,לרעמיצ םעניילק םעד
 -קטוִיַא טָאה רע ,ןסױטשעגנָא סעּפע ךיז טָאה רע זַא ,זעזעג טָאה יז .רעטָאפ ןפיוא
 ,ריא ףיוא טקוקעג ןוא ךוב םעד טגיילעג

 ! לעשַאר =- י

 .רעטָאפ .,ָאי -- |

 ? ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ךיילב ןוא טיור ,טגערעגפיוא ױזַא סעּפע טסיכ --
 ,ַאּפ ,טשינרָאג ---

 ? קרַאמ --

 ,רעטנַאקַאב ַא סעּפע ,טשינרָאג ,ַאּפ ,ןיינ =

 ?ןעמוקעגקירוצ זיא רע ?טרָאד רענעי ? רעטנַאקַאב רעטייוו ַא ---
 / רַאּפ .ָאי --

 רעמָאט .טשינ םיא עז ןוא קיטומ ךיז טלַאה .ןגרָאז טשינ ךיז טספרַאד --
 ,ײצילָאּפ יד ןפור לעװ ךיא ,ןסיוו ךיילג ךימ זָאל ,ןקיטסעלַאב רעדיוו ךיד רע טעװ

 רענעי טניז רָאי ריפ דלַאב ןיוש זיא סע .ןפור וצ ךיד טכער ןייק טשינ טָאה רע
 ליוו רעטציא ןוא "לָארַאּפ, ףיוא טזָאלעגסױרַא רעכיז םיא טָאה ןעמ .שינעעשעג

 גַאװ טשינ טעװ רע .דניק ןיימ ,טשינ גרָאז ,קיטש עטלַא יד וצ ןעמענ ךיז רע
 - ,ןוט טשינ סָאד רָאט רע זַא ,טסייוו רע .ןקיטסעלַאב וצ ךיד רעמ

 טסייוו ?ןרעהוצ ךיז טעװ רע ביוא טסייוו רעוו .טגָאזעג סָאד םיא בָאה ךיא -- =
 יי ...רעקיזָאד רעד יוװ ןַאמ ַאזַא ,ךָאד

 -ּפִא םיא טסָאה וד סָאװ ,ןוטעג טוג טסָאה .ןרעהוצ ָאי ןיוש ךיז טעוו רע --
 ,יײצילָאּפ רעד ןדלעמ וצ טיירג טסיב זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ןדער ןטימ ןיא טקַאהעג)

 עטלַא יד ךיוא .ןעמוקעגנירַא זיא רעטומ יד .טדערעג טשינ רעמ טָאה לעשַאר =
 ןַא סעּפע זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז טָאה יז .גנוניוטש טימ ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה
 טשינ טייג סע .ןעמערַאברעד ךיז טָאג לָאז .זיוה ןפיוא רעדיוװ ןיוש טרעיול קילגמוא
 סָאװ .תורצ עשירפ סעּפע ןרעה טשינ רעדיוו לָאז ןעמ טייצ לקיטש ןייק ייברַאפ
 ?טנייה לעשַאר רעד טימ סעּפע זיא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -סיורַא טינ לָאז יז טַאהעג ארומ טָאה יז ,זדלַאה ןיא טקיטשעג טָאה ןלעשַאר

 רעטציא ךיז טלָאװ יז זַא ,קירעיורט ױזַא ןעוועג ריא זיא סע .ןייוועג ַא טימ ןצַאלּפ

 .ןעירשעצ

 ,ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה יז

 .ןעגנולקעג ןָאפעלעט רעד טָאה רעדיוו

 1 י ? קרַאמ ,וד --

 הרושב עטכעלש ַא סעּפע !ױזַא טרעטיצ עמיטש ןייד ?לעשַאר ,זיא סָאװ ---

 | ?רעדיוו

 ,רַאברעדנּוװ זיא סע ,ןפור ןייד טימ טיירפרעד ךיז בָאה ךיא .ןיינ ,ןיינ ---

 ?טעּפש ןיוש זיא סע ?טנייה ךָאנ רשפא .ןעז ךיד זומ ךיא ?קרַאמ ,וטסכַאמ סָאװ

 לסיב ַא ,טשינ טרעטיצ עמיטש ןיימ ,ןיינ .ןייפ ןוא טְוג זיא ץלַא .ןגרָאמ ןייז לָאז

 ..ןגרָאמ ךיז ןעעז רימ .דימ ןוא טגערעגפיוא

 רעטציא ןרעג טלָאװ יז ,ךיז ןיא טייקליטש ַא .טשרעהַאב יז טָאה טײקַיורד ַא

 .ןקרַאמ ןעז זומ יז .ןראּפשנייא ךיז טפרַאדעג רשפא טָאה יז ,ןײלַא ןייז טלָאװעג

 םיא טימ ןדער ,ןעמַאזוצ םיא טימ רעטציא ןייז וצ ןעוועג טוג ױזַא טלָאװ סע .זומ יז

 ,ןוט טשינ סָאד רעבָא רָאט יז .ןענייווסיוא ךיז רָאג רשפא זוא

 טָאה יז .ךעליירפ טכַאמעג ךיז טָאה יז .טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה יז

 -רַאפ רעטומ רעד טגערפעג ,ןעבָאב רעד טימ ,רעטָאפ ןטימ ןסַאּפש ןעמונעג

 .ךיז ןיא ןעיירשרעביא ץלַא טלָאװעג טָאה יז .ןגארפפ ענעדיש

 .קירעיורט ,גנע ןעוועג ריא זיא סע .ןפָאלש טנָאקעג טשינ יז טָאה טכַאנ יד
 -שג ריא ךיז טָאה סע .סעיצַאניצולַאה ןוא ןרַאמשָאק טקינײּפעג ריא ןבָאה סע

 יז ןופ רעדעי .רעלעה קרַאמ ,ןרעטש ףסוי ,לעגנע ןַאמרָאנ :חומ ןיא טרעטנָאלּפ

 רעטייוצ ַא .קיבײא ףיוא טיוט ריא רַאפ זיא רענייא .טלעוו ערעדנוזַאב ַא זיא

 רעטסרַאברעדנוװו רעד ,ךיז טכַאד ,זיא רעטירד רעד .טיוט תמא ןַא ףיוא זיא

 םעד ןופ סָאװ טסייוו רע .טנורגּפָא ןַא רַאפ רעטציא רעבָא יז טייטש .עלַא ןופ

 קרַאמ .ןייטשוצ ריא וצ רעדיוו ךָאד ןָאק לעגנע ןַאמרָאנ רעד ?ןעמוקסורַא טעוו

 קרַאמ .ןעגנורעלקפיוא ,שינעגערפ ַא ןבייהנָא ךיז טעו סע .ןסיוורעד ךיז טעוו

 ,ןכַאלסיױא ךיז טעװ רע ,גולק זיא

 ,ורמוא ןיא ןעגנַאגעגסיױא ריא זיא תויח סָאד .רעווש ןעוועג זיא טכַאנ יד

 רעשירפ ַאזַא לָאמנייא טימ ןוא ,טוג ױזַא ןעזעגסיוא ריא טָאה ץלַא .קערש ןיא

 ןייא ןפרָאװעגרעטנוא שטנעמ רעד עקַאט זיא ?ץלַא סָאד ,סע זיא סָאװ .קילגמוא

 ַא רעדָא ףָארטש ַא סע זיא יצ ?סע טמוק ןענַאװ ןופ ?ןרעדנַא ןכָאנ קילגמוא

 ,ןעמוק זומ ןוא ,ךעלדיײמרַאפמוא זיא סָאװ ךַאז ַא ,ךורבסיוא רעלַאטַאפ

 .רעפטנע ןייק טשינ ןוא דײשַאב ןייק ןענופעג טשינ טָאה יז

 ןייז טעװ יז .ביל םיא טָאה יז .קרַאמ ןעוועג טלָאװ רעפטנע רעקיצנייא רעד
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 וצ ארומ ךיוא טָאה יז ןוא ןײלַא ןייז טשינ רעמ ןָאק רע .ךעלקילג םיא טימ

 ,ןײלַא ןביילב

 טָאה יז .ןפָאלשניא טנעקעג טשינ ןוא רעגעלעג ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה יז

 רשפא .טַאטלוזער ןייק וצ ןעגנַאגרעד טשינ ןוא ןקַיורַאב וצ ךיז ןיילַא טכוזעג

 ןעמוקַאב םיא ןופ ןוא ןקרַאמ טימ ןדעררעביא טעװ יז .ןגרָאמ זיב ןטרַאװ יז טעוװ

 ..גנוקַיורַאב ַא ןוא רעפטנע ןַא

 טעװ רע .טָאג ןטעב .רעטצניפ רעד ןיא טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה יז

 סָאד טרעהרעד טָאג זַא ,ןגָאז ריא טגעלפ רעטָאפ סלסָאי .ןייוועג ריא ןרעהרעד

 לָאז סָאװרַאפ .דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא שינעפעשַאב ַא ןופ ןייוועג עטסניד

 ריא רַאפ גנוקִיורַאב ַא ליוו יז ?ןעד יז ליוו סָאװ ?טעבעג ריא ןרעה טשינ רע

 .טנורגּפָא ןַא רַאפ ךָאד טייטש יז ,טסיירט לקיטש ַא .יז טכוז טסיירט ַא .טימעג

 | ..ןבעל ןגנוי ריא ףיוא טגיילרַאפ ךיז טָאה טנַאה עזייב ַא
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצנואנביז

 ןלָאפרעד ןופ לּפַאטש רעד

 ,גָאט-רעטניװ ַא ןעוועג זיא ס ןקינע

 לַארטנעצ ןיא טריצַאּפש ןבָאה רעלעה קרַאמ ןוא לעשַאר

 -רעבליז ַא ןגעלעג זיא ץלַא רעביא .קרָאי-וינ ןיא ,קרַאּפ

 טלָאװ קרַאּפ ןיא ץלַא יו ןעזעגסיוא ןוא יינש רעכעליולב

 .ךוב ןטכייל םענרעבליז ַא ןיא טדימשעגנייא ןעוועג

 -עג בלַאה ַא ,עקירעגנוה ַא ,היח עטעשזדנַאלברַאפ ַא

 ריא ,טייקסייוו רעקיכוּפ רעד רעביא ןפָאלעג זיא ,ענעריורפ

 ,דלעפ ןזָאלרַאפ ַא ןופ טייקיורג יד יוװ יורג ,לעפ עקידלּפַאצ

 -ליז ַא רעביא קעלפ ןעיורג ַא טימ קעדוצ ןסייו םעד רעביא טרעטַאלפעג טָאה

 םיוב ַא ןופ לגייוצ םענרעבליז ַא ףיוא טרעטיצעג טָאה לגיופ ַא .ץַאט רענרעב

 רעד ןיא ןעגנוזעג ןוא ןיירַא טייקטייו רעד ןיא לּפעק ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ

 -טסניק יד ,קרַאּפ-לַארטנעצ ןופ רעמייב יד .קרָאי-וינ טימ ןופ טלעװ רעקייינש

 טימ רעדניק יד ,ןענופעג ָאד טנייה ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ,ןודלשפ עכעל

 ַא ףיא ןטעוליס עלעקנוט יו טנכייצעג ךיז טָאה ץלַא סָאד ,ךעלעטילש ערעייז

 .רעיורט םעניד ןוא ןח ןקידרעטניוװ טימ טנורגרעטניה ןקיכוּפ ןכעליולב רעבליז

 ןופ .טפַאשקנעב עקידנרעטַאלפ עסייוו ַא ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא סעלַא רעביא

 .קרָאי-וינ ןופ ץרַאה םעניא קרַאּפ ןרעביא רעטניוו רעד טקוקעגסױרַא טָאה םעלַא

 -לַארטנעצ םעד םורַא ןעלגניר סָאװ ,רעזייה עוויסַאמ יד ןופ ןרוטנָאק יד

 ,טליהעג יװ ,רעבליז ןכעליולב םעניא ןעמּוװשעגסױרַא ןענעז ,ןטייז ייווצ ןופ קרַאּפ

 טימ ,טכַאמ טימ טנכייצעג ךיז ןבָאה ןטעוליס ערעייז ,ןלויט עניד ןיא טרעיילשעג

 -רעלדָא ןוא יוב ןופ טפַארק רעד טימ ,םערוט-לבב ןופ םענרַאפ ַא טימ ,תובישח

 ,גנוווש

 ָאד טעז ץלַא -- טגָאזעג לעשַאר טָאה -- עלהשעמ-רעטניוו שיטנַאמָאר ַא --

317 



 יקסוװָאנשזולד השמ

 טלָאװ טלעװ יד יװ ,שירפ ױזַא ,קידהשעמ ױזַא ,ןייש ןוא שיטנַאמָאר ױזַא סיוא

 .טנַאה סרעטסיימ םעד רעטניה ןופ סױרַא טשרע ,ןרָאװעג ןפַאשַאב טשרע

 -עג קרַאמ טָאה -- לעשַאר ,ערעייט ןיימ ,ךיילגרַאפ רעכעלרעדנווװ ַא --
 ,טלכיימש

 -רעבליז םעד ןיא ,גָאט תבש ןקיטנייה םעד ןיא ןעזעגסיוא עקַאט טָאה סע

 שיטנַאמָאר קידפושיכ ַא ןיא יװ ,טייקטייוו רעכעלרעדנווו רעד ןיא ,יינש ןכעליולב

 .עלהשעמ

 "ליטש רעקידלמירד רעד ןופ גנַאלק רעקידרעטיצ ַא טליּפשעגפיוא טָאה ָאד

 עקידנגיובנגער טימ ךיז ןדנוצעג ,עמַאג-ןרילָאק ַא טעינימעג טָאה ָאד ,סױרַא טייק

 טָאה סע ,טייקיורג רעקידרעטניוו רעד ןיא ןדנּוװשרַאפ ןוא ךיז ןשָאלעג ,ןרילָאק

 -מַאזנייא ןופ רעיורט רעקניניד ַא ןגעלעג טלָאװ סעלַא רעביא יװ ןעזעגסיוא ָאד

 -רַאפ ןופ ,רעדלעוװ ןוא רענטרעג עטיינשרַאפ ןופ ,ףרָאד ןופ ,הולש ןוא טייק

 טייקנייש עשירעלָאמ עכעלרעדנווו ַא ,ןלָאט ןוא גרעב ,רענייטש ,ןזדלעפ עטיינש

 | ,קרָאי-וינ ןופ ץרַאה םעניא

 קרַאמ טָאה -- ווָאנילַאמ לטעטש רעזדנוא ןיא ליפ ךימ טנָאמרעד סע --
 ַא ןיא וָאנילַאמ ןיא זדנוא ייב יו קרָאי-וינ ןטימניא ָאד טיײקַיור ַאזַא --- טגָאזעג

 ,יינש ןיא טעװָאקעגנייא טגיל לטעטש סָאד .ןריורפרַאפ זיא ץלַא ןעוו ,גָאט-רעטניוװ

 -רַאפ ַא זיא טלעוו עצנַאג יד ןוא .ןעוועג טרעווילגרַאפ טלָאװ סע יו ,טסָארפ ןיא

 .רעבליז ןכעליולב ןיא טליהעגנייא ,עטלַאק ַאזַא ,ענעריורפ

 -- וָאנילַאמ עלעטעטש םעד ןופ ןלייצרעד קידנעטש טגעלפ לסָאי ךיוא

 ןופ שיטקַאט טשינ זיא סע זַא ,טּפַאכעגקירוצ ךיז דלַאב ןוא טגָאזעג לעשַאר טָאה

 םעס רעטלַא רעד -- ןעמָאנ סמענעי ןענָאמרעד וצ ןוא ןדער וצ ױזַא טייז ריא

 .עלעטעטש םעד ןופ רעדנּוװ ןלייצרעד וצ ןבױלּפָא טשינרָאג ךיז ןעק ןרעטש

 ריא ףיוא ןגָאלשעגסױרַא טָאה סָאװ ברַאפ עטיור יד טקרעמַאב טָאה קרַאמ

 טכַאמעג ךיז טָאה רע .טייקשירפ ןוא ןח ןסיוועג ַא ןבעגעגוצ ריא ןוא טכיזעג

 ,םינּפ ריא ףיוא ּפָא ךיז טליּפש סע סָאװ טשינ טעז רע יװ

 ןבָאה ךעלגנַיי-רדח רימ ןוא ןרירפנייא טגעלפ טָאטש ןטימ ןיא ךייט רעד ---

  זיא ךייט ןפיוא ךיז ןשטילג ףיוא םידַאמ רעסיורג ַא .ןשטילג טזָאלעגסױרַא ךיז

 .ןרעטש לסָאי ךיוֹא ןוא ףלָאװ רעדורב ןיימ ןעוועג

 טָאה רע .טײקשיטקַאט ןייז ןענַאטשרַאפ טָאה יז .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא רע

 טשינ ךיז לָאז יז ןתח םענעברָאטשרַאפ ריא ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד לעיצעּפס

 טייקטייוו רעסייוו רעד ןיא טקוקעג עדייב ןבָאה ייז .טמעשרַאפ ןוא טרינעשז ןליפ

 דער ןעמונעג רעדיוו טָאה קרַאמ .ןיירַא

 דָארג זיא דמלמ רעזדנוא .ןעוועג סע זיא גָאט ןקיטסָארפ ַא ןיא ,לָאמ ןייא ---

 טלייצרעד רעכיז ריד טָאה לסָאי .ןסָאלשעג ןעוועג זיא רדח סָאד .קנַארק ןעוועג

 ףלָאװ רעדורב ןיימ ,ךיא ,ןּפָארטעגּפיױנוצ ךיז ןבָאה רימ .ןרָאי-רדח ענייז ןופ

 ןיא ,ןייגוצמײהַא טסולגעג טשינ זדנוא ךיז טָאה סע .סרעברַאג םעד עלעסָאי ןוא

218 



 דלעֿפ ןיא םיוב ַא יװ

 קנעש ןיא זדנוא ייב ,ןסיורד ןיא יו ךעליירפ ױזַא ןעוועג טשינ זיא םייה רעד

 לסיב ַא ןטַאט םייב טלטעבעגסיוא ןוא םירוכיש-טָאטש עכעלטע ןסעזעג ןענעי

 ןוא טשינרָאג ןגעו טגירקעג ךיז ןבָאה סעשזַאקשזָארד ןוא סרעגערט .,ןפנָארב

 עג ךיז ןבָאה םירעוּפ .תורות-יניד ןוא תונעט ערעייז טגיילעגרָאפ ןטַאט ןרַאפ

 עטַאט רעד .ןפנָארב רעזעלג ךיז ןיא ןסָאגעגנײרַא ןוא ןירַא טנעה יד ןיא טשטַאּפ

 ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ןוא רפס ַא ןיא טקוקעגניײרַא ,שיט-קנעש םייב ןסעזעג זיא

 | .ןטלעוו ערעכעה
 ,לגנַיי ַא רַאפ ךעליירפ קירעביא ןעוועג טשינ ךיוא זיא זיוה ןיא ןעלעסָאי ייב

 יד ,טקיטשרעד ןבָאה תוחיר יד ןלעפ עיור ןבָאשעג טָאה רענייז רעטָאפ רעד

 -עג טשינ טרָאד ךיז טָאה לגניי סָאד .תוחוכ יד רעביא רעווש ןעוועג זיא טעברַא

 וו רעמַאק יד .ךעלקערש רָאג ןעוועג זיא געט-רעטניוו יד ןיא .טרָא ןייק ןענופ

 -טפַאנ ַא ןופ ןטכױלַאב זיולב ,רעטצניפ ןעוועג זיא טעברַאעג טָאה רעברַאג רעד

 יד טימ טקיטשרעד ןבָאה תומהב עטרגּפעג ןופ ןלעפ טימ ןסיוטש יד ןוא לּפמעל

 | ,ןעזסיוא ןטימ ןוא תוחיר
 -עד ךיז ןבָאה רימ .ןײגוצמײהַא טסולגעג טשינ ךיז טָאה זדנוא ןופ םענייק

 זדנוא ייב ןענעז רעמינּפ יד ,ךיז ןשטילג ךייט םענעריורפעג םוצ טזָאלעג רעביר

 ַא ןדנוצעגנָא זדנוא ןיא ךיז טָאה סע .טסָארפ ןוא טלעק ןופ טמַאלפרַאפ ןעוועג

 ,דרע'רד ןיא גנידצלַא ןבָאה ֹוצ ןוא ןפיטש וצ טסול רעקידלַאוװעג

 סָאוו ןייטשייב טנעקעג טשינ ןוא לגנַיי ךַאװש ַא לָאמעלַא ןעוועג זיא עלעסָאי

 קנילפ ןוא קידוועריר ןעוועג רע זיא רעבָא לָאמ סָאד .ןיטעגנָא םיא ןבָאה םירבח יד

 ןבָאה ןקַאב ענייז .רעטשרע רעד ןּפָאלעג זיא רע .דלַאװ ןיא עקרָאיװעװ .ַא יי

 ןעוועג םיא זיא סע .ןעגנוזעג טָאה ץרַאה ןייז .טילגעג ןבָאה ןגיוא יד ,טילגעג

 ,המשנ רעד ףיוא ךעליירפ ןוא טוג

 ,ךיילב ןעוועג זיא טכיזעג ריא ,טייקטייו רעד ןיא טקוקעג טָאה לעשַאר

 | :טדערעג רעטייוו טָאה קרַאמ

 ןופ רעגנוי ןעועג זיא רע .ףלָאװ רעדורב ןיימ טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 "יר ןוא ךעליירפ ,קיסקיוועג-ךיוה ,קרַאטש ןעוװעג זיא רע .רָאי ייווצ טימ זדנוא

 רע טָאה רָאי ןצפופ ןופ רעטלע ןיא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע .קידווער

 רעטציא ,דרע רעד ןופ למייב גנוי ַא ןסײרסױרַא ,ןזייא קיטש ַא ןגייבנייא טנעקעג

 ,זדנוא טזָאל ןעמ ןעוו .דיירפ טימ לופ ןעוועג עלַא רימ ןענעז גָאטימרַאפ םעד ןיא

 ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ לטעטש עצנַאג סָאד טרעקעגרעביא רימ ןטלָאװ

 ,טעװעטסוּפעג ןבָאה רעבלעוװװעג יד .גָאט-קרַאמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 רַאפ טרעטיצעג ןוא ןעמָארק יד ןיא קינייװעניא ןעוועג ןענעז סענעדִיי ןוא ןדִיי

 -רעד טווּורּפעג ךיז ןוא טלצנעטעגרעטנוא ייז ןבָאה ןגעוו טייקכעלמייה ןופ .טלעק

 -עיורט ,ןזָאלרַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה קרַאמ ןטימניא ןלעטשעג עכעלטע יד .ןעמערַאוו

 -עג זיא קרַאמ ןטימניא רעטסיולק רעד .טָאטש רעצנַאג רעד ןופ ןרױלרַאפ ,קיר

 סמערוט עקיכייב יד רעביא ןלָאּפוק עטעדליגַאב יד .רענעריורפעגנייא ןַא ןענַאטש
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 גָאט ןקינוז קיטסָארפ םעד ןופ טפול רעקיטכיזכרוד רעד ןיא ןענעז רעטסיולק ןופ

 רעקיטש יװ ןעזעגסיוא ןבָאה םימלצ ענעדליג יד .דלָאג ןופ ןסָאגעג יו ןעוועג

 .טפול רעד ןופ טייקרעטיול רעד ןיא רעייפ

 -ייל יד ןעוועג ןענעז ייז .ןענעװַאד ןופ ןעגנַאגעג סָאװ-רָאנ ןענעז ןדִיי לייט

 ערעייז רעבייוו יד .גָאט ףיוא טעּפש טנוװַאדעג ןוא טייצ טַאהעג ןבָאה ייז .רעייגקיד

 "עג טָאה עטייווצ יד ,שיפ טפיוקרַאפ טָאה ענייא .ןטפעשעג יד טריפעג ןבָאה

 ןבָאה רענעמ יד .תורוחס-טינש טפיוקרַאפ טָאה עטירד יד ,סקעבעג טימ טלדנַאה

 ךיז ןעמ ףרַאד סָאװ .טייצ ַא ָאד זיא םעלַא ףיוא .ןלייא וצ סָאװ טַאהעג טשינ ךיז

 .ךעלטקניּפ ןייז זומ ץלַא ןוא ןיײלַא ךָאד טמוק טייצ יד זַא ,טייצ יד ןגָאי ןוא ןלייא

 ןעיירפ וצ טייצ ַא ;ןברַאטש וצ טייצ ַא ,ןבעל וצ טייצ ַא; שוריפב ךָאד טייטש סע

 ריא רַאפ זיא סע סָאװ ,טייצ רעד ןיא טמוק ךַאז עדעי ."רעדניק ןריובעג וצ ,ךיז

 ,טלעוו רעד ףיוא ןגָאי ָאד ךיז ןעמ ףרַאד סָאװ טנייה ,ןטסָאמעגנָא ןוא טמיטשַאב

 -רעד ָאי ןיוש סע טעװ ןעמ זַא ןוא ןכיירגרעד טשינ ייס-יוו-ייס סע טעװ ןעמ זַא

 ,טשינרָאג ?ןעמוקסױרַא םעד ןופ טשרע טעװ סָאװ ,ןכיירג

 -תילט יד טימ שרדמהיתיב ןופ ןעגנַאגעג םיהַא ךעלעמַאּפ ךיז ןענעז ןדִלי יד

 ,ּפוז עמערַאװ ַא םייה רעד ןיא טרַאװעג טָאה םענייא ףיוא .סמערָא יד רעטנוא קעז

 זױלב םענייא ףיוא ןוא ייט עסייה זָאלג ַא ,ןפנָארב לזעלג ַא ,גנירעה לקיטש ַא

 .שיט רעקידייל ַא זיולב רשפא םענייא ףיוא ןוא טיורב ןקורט לקיטש ַא

 טליפעג טשינ ןבָאה רימ .ןעיירשעג-דיירפ טימ ךייט םוצ ןפָאלעג ןענעז רימ

 ירעזענ ערעזדנוא ןסיבעג טָאה סָאװ ,טסָארּפ ןקידנענערב םעד טשינ ,טלעק יד

 םיצולּפ רימ ןבָאה סנטייוורעד ןופ .רענייש ַא ,רעקינוז ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 -גנַאל ןעגנַאגעג זיא דרעפ סָאד .ןגָאװ םענרעצליה ןוא דרעפ ַא ןעמוקנָא ןעזרעד

 ,זדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז ךעלעמַאּפ ןוא סַאז

 םעד קענַאי וצ טרעהעג טָאה רע .ןגָאװ םעד טנעקעג טוג ןבָאה רימ

 ץנַאג ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענעז ריפ עלַא .ךעלדניז יירד ענייז טימ לעציה

 ןוא רעגעלשדןדִיי ,םירוכיש יד ,רעגעלש-טניה יד טנעקעג ייז טָאה ןעמ .ווָאנילַאמ

 םוג ,קנעש ןיא ודנוא ֹוצ ןעמוקנײרַא ייז ןגעלפ לָאמניײא טשינ .ןעגנוי עליו

 .זיולב רעטכעלעג ַא ףיוא ביײהנָא ןיא .ןגָאלש ןעמענ ךיז םעדכָאנ ןוא ךיז ןרוכישנָא

 -כעלעג םעד ןופ ןוא רענייב יד ןקַאנקסיוא ,תוחוכ יד ךיז ןווּורּפסױא טסייה סָאד

 גנַאל ױזַא ןגעלפ יז .יירעסיג-טולב וצ ןייגרעביא םעדכָאנ סע טגעלפ געלשעג-רעט

 ,סרעסעמ ןגױצעגסױרַא לוויטש יד ןופ ןבָאה יז זיב רעטכעלעג ַא ףיוא ןגָאלש ךיז

 ןיא ןכעטש ןפרָאװעג ךיז רעדָא ,ןכָאטשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,סנזייא רעקיטש

 ,םורַא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ןשטנעמ עקיטייז יד ןגָאלש

 םעד קענַאי ןופ עלהחּפשמ רענייש רעד רַאפ טרעטיצעג טָאה עטַאט רעד

 זיא לָאמניײא טשינ .ווָאנילַאמ ןיא ןדִיי עלַא טרעטיצעג ןבָאה ױזַא .רעגעלש-טנוה

 -עגנָא ךיז טָאה קענַאי עקניטַאט רעד ןעוו ,קנעש ןיא זדנוא ייב ןעמוקעגסיוא סע

 ןפרָאװעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןענַאטשעגּפָא טשינ ןענעז םינב יד ךיוא ןוא טרוכיש
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 יד ןכָארברַאפ טָאה רעניימ עטַאט רעד .טולב ןסיגרַאפ ,ךיז ןעװערַאב ,ןגָאלש

 .יודיוו ןגָאז וצ טיירג ןעוועג ןֹוא ףליה ךָאנ ןעיירש ןעמונעג ,טנעה

 ןוא וָאנילַאמ ןופ ןסַאג יד ןיא ןרָאפמורַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעייז

 -עגנוה ,עטַאז ,עשיטַאבעלַאב ,עטעשזדנָאלברַאפ :טניה ײלרעלַא ,טניה ןּפַאכפױא

 טגעלפ ןגָאװ רעד .ענעסערפעגנָא ,עטנוזעג ,עקיצערק ,עקנַארק ,סעקילַאק ,עקיר

 -עג טָאה לדרעפ סָאד .וָאנילַאמ ןופ געוו ןטימניא ךעלעמַאּפ ץנַאג ןּפעלש ךיז

 רעקידנויזב רעד רַאפ טמעשעג ךיז טלָאװ סע יװ ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןטלַאה

 ךעלדניז יירד יד טימ קענַאי רעטָאפ רעד .ןריפכרודַא טפלעה סע סָאװ ,הכאלמ

 ןעוועג זיא סע ּוװ ,סנקעטש עגנַאל ןטלַאהעג ןוא ןגָאװ םעד ןבענ ןעגנַאגעג ןענעז

 .פָאק סטנוה םעד רעביא ןפרַאורַאפ וצ קירטש ןימ ַאזַא ,עילטעּפ ַא ןדנובעגנָא

 ריפ עלַא ךיז ייז ןבָאה ,סַאג ןטימ ןיא טנוה ַא ןעזרעד רָאנ ןבָאה ייז יװ ױזַא

 ןוא רַאפעג יד טליפרעד טָאה היח יד .היח רעד ךָאנ געיעג ןדליוו ַא ןיא טזָאלעג

 ,טליפרעד וויטקניטסניא טָאה יז ,קירטש יד ןדיימסיוא טלָאװעג תוחוכ עלַא טימ

 ןענורטנַא ידכ ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעג זיא יז .טיוט רעד ריא ףיוא טרעיול סע זַא

 .ןרעוו וצ לוצינ ןעגנולעג ןטלעז היח רעד זיא סע רעבָא ,סעלציה יד ןופ ןרעוו וצ

 ןבָאה ייז .טקַאּפעג םיא ןוא טנוה םעד ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה רענעמ ריפ יד

 ַא ,ּפָאק סטנוה םעד רעביא עילטעּפ יד ןפרָאװרַאפ טייקלענש רעקיצילב ַא טימ

 פונק םעד ןיא טלּפַאצעג ןיוש ךיז טָאה טנוה רעד ןוא ןקעטש םעד ןוטעגדיצ

 ,רעכעל טימ ןטסַאק םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןרָאװעג םעדכָאנ ןוא .קירטש םעד ןֹופ

 טָאה סיױרַא טרָאד ןופ ןוא ןגָאװ ןופ רעדער ריפ יד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 -יא טניה יד ןופ ןעיָאװ ןוא ןרעמָאי עטסיוװ סָאד טרעהעג רעכעל יד ךרוד ןעמ

 | ,קינייװענ

 יד רעביא ןפָאלעג ןענעז סעלציה יד ןעוו ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמנייא טשינ

 ןופ פונק םעד ןפרָאװרַאפ ייז ןבָאה ,ךיז ןלייוורַאפ וצ ידכ ןוא ווָאנילַאמ ןופ ןסָאג

 דח ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עלעגנַיי שידִיי ַא ןופ ּפָאק א רעביא קירטש םעד

 ייצ ןוא ןענייוו ןעמונעג טָאה לגנַיי סָאד ,םײהַא -- רדח ןופ ןיוש רעדָא ,ןיירַא

 "עג עסיורג סָאד טכַאלעג ןבָאה סעלציה ריפ יד .לרעּפרעק ןצנַאג ןטימ ןרעט

 -טג ייז ןבָאה ,ןדִיי ןעזעגוצ ןבָאה סָאד ,לגנַיי ןשידַיי ןקידרעטיצ םעד ןופ רעטכעל

 .,רעגערט עשידִיי יד ןשיװצ געלשעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא סע .,דלַאװעג ַא טכַאמ

 ךעלדנע ןבָאה סרעגעלש עשידִיי יד זיב ,סעלציה יד טימ סעשזַאקשזָארד ,םיבצק

 .טנעה עשילציה יד ןופ ןוא ליורג ,קערש ןופ לגנַיי סָאד טיײרפַאב

 עטשרע סָאד טכַאמעג ףלָאװ רעדורב) ןיימ| טָאה גָאט ןקיטסָארפ ַא םענייא ןיא

 ןרָאי ןוא םישדח ,ןכָאװ םעדכָאנ ,.סעלציה ריפ יד טימ שינעגעגַאב עכעלנעזרעּפ
 -עגסױרַא ןוא ייז טימ ךיז ןגָאלשעג ,קידנעטש ןָאט וצ ייז טימ טַאהעג רע טָאה

 ;ביײיהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,קנעש ןופ ןפרָאוװ

 טָאה ןעמ .ןגעקטנַא זדנוא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה דרעפ ןטימ ןגָאװ רעד

 םעניא טניה יד ןופ ןליב ןוא ןעיָאװ סָאד ןוא רעמָאיעג ןטסיװ םעד טרעהעג ןיוש
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 ןעיירשעג יד ןוא רעטכעלעג סָאד טרעהעג ןיוש ךיוא טָאה ןעמ .ןטסַאק םענרעצליה
 יז יװ ,טנעה יד ןיא סנקעטש יד טימ ןעזעג ייז טָאה ןעמ .סעלציה ריפ יד ןופ

 ,טסָארפ ןקידעקַאנק םעד ןופ ןעמערַאװרעד טלָאװעג ךיז ןבָאה ייז .קידנצנַאט ןפיול

 יד ,קידנעליב ןפָאלעג זיא רע .טנוה ַא ןפָאלעגנָא ץעגרע ןופ זיא םיצולּפ

 ,טנוה םעד טנעקרעד ןבָאה רימ .טלעק ןופ בייל ןייז ףיוא טרעטיצעג טָאה לעפ

 טריפ טנוה רעקיזָאד רעד .טנוה סשמש םעד ,סעוויק ןדנילב םעד ןעוועג זיא סע

 -ַאבעלַאב יד וצ טייג רע ןעוו ,ןקיטיירפ יד ןיא ןסַאג יד רעביא שמש םעד םורַא

 | ,טלעג-ןכָאװ ןייז ןענָאמנייא ,שרדמה:תיב םעניא ןענעװַאד סָאװ ,םיטי

 טָאה רע .ןעמוקרָאפ טעװ ָאד סָאװ ,רעטשרע רעד טּפַאכעג ךיז טָאה ףלָאװ

 ןלָאז יז ,סעלציה יד ןופ געוו םעד ןפיולרַאפ טלָאװעג ןוא סיורָאפ טזָאלעג ךיז

 טימ ןעגנוי יד .טעּפש-וצ ןעוועג ןיוש רעבָא זיא סע .טנוה םעד ןּפַאכפױא טשינ

 ףיוא ןּפַאכוצפיוא םיא טיירג ןעוועג ןוא טנוה םעד ןעזעג ןיוש ןבָאה רעטָאפ רעייז

 .עילטעּפ רעד

 ןקידארומ ַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע ,רַאפעג יד טליפרעד טָאה טנוה רעד

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןרעוו וצ ןענורטנַא ּוװ טרָא ןַא טכוזעג ןוא רעמָאיעג
 ֹוצ ןרעוו טנעקעג טָאה עגר עדעי ,לַאֹפ םעד ןיא ןעלדנַאה וצ טונימ עקירעביא

 רעטניה ןוא ,ךיא -- םיא ךָאנ .םעטָא ןַא ןָא ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה ףלָאװ .טעּפשי

 ,לסָאי --- רימ

 לסָאי ןוא ןטייווצ םעד ךיא ,לעציה ןייא געוו םעד ןפָאלרַאפ לענש זיא ףלָאװ

 זיא רע .לקריצ ַא ןיא טמעלקעגנייא ןרָאװעג טלָאװ רע יו ,ןטימניא ןבילבעג זיא

 טרעיול סָאװ רַאפעג יד טנכערַאב טָאה סָאװ ,יירד זדנוא ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג

 :ןעיירש ןעמונעג טָאה רע .ךעלגנַיי-רדח יירד ,זדנוא ףיוא

 בָאה ךיא ,ךייא טמערַאברעד .ןתיממ זדנוא ןלעװ ייז ..ןפיולטנַא ריִמָאְל ---

 !ןתיממ זדנוא ןלעוװ ייז ,םיעשר ןענעז ייז !ארומי

 -עצ יד ןעזעג ןיולב ןבָאה רימ .טרעהעג טשינ םיא ןבָאה ךיא ןוא ףלָאװ

 יז ,ןגיוא עקיריג-טולב ערעייז ןוא רעגעלש-טניה ריפ יד ןופ רעמינּפ עטכָאק

 טקרעמַאב טָאה רעטשרע רעד .טנוה םוצ ןוא זדנוא וצ רעטנענ טקורעג ךיז ןבָאה

 רענייא זיב טרַאװעג טשינ טָאה רע .ףלָאװ רעדורב ןיימ עיצַאוטיס עשיטירק יד

 טייקלענש רעצנַאג רעד טימ טָאה רע רָאנ ,ןפרַאװ םיא ףיוא ךיז טעוװ לעציה ַא

 -מוא םיא ןוא םענייא ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז דעּפרעק ןייז ןופ טייקטקישעג ןוא

 ןוא ןפלָאװ וצ ןעמוקעגרעטנוא זיא רעטייוצ רעד .דרע רעד ףיוא טרעדיילשעג

 -עגּפָארַא ךיז לענש טָאה ףלָאװ .ּפָאק ןרעביא ןקעטש ןטימ עכָאפ ַא ןבעגעג םיא
 רעדײלש ַא ןבעגעג םיא ןוא טנַאה סמענעי ןופ ןקעטש םעד ןסירעגסױרַא ,ןגיוב
 | .רעּפרעק ןגנוי ןטנוזעג ןייז ןופ סיוטש ַא טימ

 ןכעלמייהמוא ןַא טימ ןפָאלטנַא לייורעד געלשעג םעד ןיא זיא טנוה רעד
 רעטציא ,םילָאװיײט ןוא םידש רעטנזיוט ןופ ןרָאװעג טגָאיעג טלָאװ רע יװ ,ןעיאוװ
 ןטימניא געלשעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ייווצ ענעי ןגעק יירד ןעוועג רימ ןענעז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טשינ ךיוא ןיב ךיא .ןטייז עלַא ןיא ןטסיופ ענייז טימ ןגָאלשעג טָאה ףלָאװ .סַאג

 ,ףליה ךָאנ ןפורעג ,ןדלַאװעג טכַאמעג טָאה לסָאי ןוא קידייל ןענַאטשעג

 ןשטנעמ טימ סַאג עצנַאג יד ,לָאמש טלַאה סע זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה סעלציה יד
 םירוביג יד ,ןעגנוי עקרַאטש עשידִיי יד ייז ןשיווצ ןוא ןפיול וצ ןעמַאזוצ טמוק

 -רעד ןבָאה ייז .רעטסוש ,סעשזַאקשזָארד ,סרעגערט ,םיבצק יד ,ווָאנילַאמ ןופ

 יז ןבָאה ,ןדײנשּפָא טכעלש רעייז ָאד ןלעװ ייז זַא ,רעגעלשטניה יד ,טקעמש

 ןפיול ןעמונעג ןבָאה ייז .חרביו ַא טכַאמעג ןוא סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמונעג

 -עג זיא טנוה סשמש ןדנילב םעד עוװיק קירוצ סעגר עכעלטע טימ טשרע יוז
 | .יײז ןופ ןפָאל

 ,ןגָאװ ןטימ דרעפ סָאד סַאג ןטימניא ןייטש טזָאלעג וליפַא ןבָאה ייז

 ,טיױט -- ןופ טנוה ַא טעװעטַארעגּפָא רימ ןבָאה םורַא ױזַא

 אלא

 א ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג ןיוש ןענעז ייז .ןבילבעג ליטש זיא רעלעה קרַאמ

 -עג ןבָאה רעדניק .טרעבליזעג יינש רעד טָאה ןטייז עלַא ןופ .קרַאּפ םעניא קיטש

 ןכעליולב ַא ךרוד יו ןעמוקעגסױרַא ןענעז סעדייבעג יד ןופ ןרוטנָאק יד ,ןגירש
 | | ,רעיילש

 ויא סע -- טגָאזעג לעשַאר טָאה -- קרַאמ ,עטכישעג עדנריר ַא רעייז --

 סָאד ןוא לדיפ ַא ןופ ןייועג ַא ןופ ,טייקנייש ןוא רעיורט ןופ שימעג ַא סעּפע

 .רענוד ַא ןופ ןכליה

 ,לעשַאר ,טנכיײצַאב ךעלרעדנווו --

 ,החּפשמ ןייד ןגעוו טלייצרעד קינייװ ױזַא רימ טסָאה ---

 רעמ ןיוש ןענעז תויתוא יד ּוװ ,ךוב ַא ןופ רעטעלב ןשימפיוא סָאװ וצ --

 רימ זיא סע ,טנייה טלייצרעד סָאד דָארג ריד בָאה ךיא סָאװרַאפ טסייוו וד .ָאטשינ

 זיא סע זַא ,סיורָאפ ןופ טמיטשַאב ױזַא זיא ךַאז עדעי זַא ,ןלַאפעגנייא טשרע

 קרַאּפ ןיא ָאד רעטרע ענעדישרַאפ יד ןוא יינש רעקיטנייה רעד .ךעלדיײמרַאפמוא
 ךימ טָאה סָאד .וָאנילַאמ לטעטש ןיימ ןיא .םייח רעטלַא רעד ןיא ךימ ןענָאמרעד

 .ךעלגנַיירדח יירד םיא ןבָאה טעװעטַארעג .טנוה םעד ןגעוו ןטכַארט טכַאמעג

 טיט ןופ טעװעטַארעג טָאה ךימ ןוא טשינ ןיוש ןבעל --- יירד יד ןופ ייווצ
 .טנוה ַא

 ? סָאװ --

 ,טיוט ןופ טעװעטַארעג טנוה ַא ךימ טָאה ,לטעטש שינַאּפש ןיילק ַא ןיא --

 .קרַאמ ,טלייצרעד טשינ םעד ןגעוו לָאמנייק טסָאה ---

 ,טולב ןיא ןבָארגעגניײא טגיל סָאד .טשינ ןעמ טדער ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ---
 ,בייל ןייד ןיא ןָא ךיז טפור סָאװ ,גנַאלק ַא יװ ױזַא ,ףיוא ךיוט ַא סעּפע טיג ,לָאמַא

 ןבָאה רימ סָאװ ,טנוה רעד .טרעהעג קירוצ ןרָאי טימ לָאמַא טסָאה סָאװ גנַאלק ַא
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 ןרָאי טימ לייוו ,טלָאצעגּפָא ןרָאװעג רימ זיא טיוט ןופ טעװעטַארעגּפָא טלָאמעד
 ,טלָאצַאב טרעװ ךַאז עדעי .טיױט ןופ טעװעטַארעג ךימ טנוה ַא טָאה רעטעּפש
 ןלָאצּפָא ןעמ טעוװ ןעוו ,טָאג ,ָא .היח --- ַא ןוא ןשטנעמ ןשיווצ גנונעכער ַא וליפַא
 טלָאמעד טלָאװ סע .ןרעדנַא םעד ּפָא טוט שטנעמ רעד סָאװ ןתוירזכא יד רַאפ
 ,ןבעל וצ רעטכייל רָאג ןעוועג

 .טגָאזעג לעשַאר טָאה ,תמא זיא סָאד --

 קרַאמ סָאװ ,עלהשעמ םעד ןוא דייר יד ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז טָאה יז ךיוא

 סָאװ ,םישעמ עלַא יד רַאפ טלָאצַאב ןרעוו ןָאק סע ןעוו .טלייצרעד טשרע טָאה

 -סיוא שרעדנַא טלעוו יד ךָאד טלָאװ ,טגָאז רע יוװ ,ןרעדנַא םוצ טוט שטנעמ ןייא

 "רַאפ לעגנע ןַאמרָאנ רעד זַא ,קערש רעקידנעטש ןיא רעטציא יז זיא טָא ,ןעזעג

 ךיא ןייז טעוו יז ןעוו ,רָאג רעדָא ,זיוה ןיא ייז ייב ןזייווַאב ךיז טעוװ ןוא יז טגלָאפ
 ןקרַאמ טימ רעטַאעט ןיא ,ןַארָאטסער ַא ןיא רעדָא ,סָאג

 ןכעלנייּפ קירעיורט םעד טימ עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד ןקרַאמ טָאה יז

 רעד טימ ןוטעג-ךַאמ ַא טָאה רע .לעגנע ןַאמרָאנ םעד ןוא ריא ןשיוװצ טנעדיצניא

 ּוליפֲא טָאה רע .םעד ןגעוו ןסעגרַאפ ףרַאד יז ךיוא זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד .טנַאה

 ,םעד ןגעוו טדערעג טשינ

 ןדער טשינ ךָאד לי ןילַא רע ךיוא .רַאבקנַאד ױזַא רַאפרעד םיא זיא יז

 סעּפע ָאי לָאז רע טלָאװעג ןרעג טלָאװ ןײלַא יז םגה .ןשינעבעלרעביא ענייז ןגעוו

 -ירעגיינ עשרעבייוו יד ריא טביירט סע .ךיז ןיא ץלַא ןטלַאהַאב טשינ ,ןלייצרעד

 ,קרַאמ ,רע .ןשינערעהוצנָא טימ וליפַא ייס .םעד ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז טייק

 ךיולב .ןטכענ ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןענָאמרעד טשינ לָאמנייק ליוו רע .טגייווש

 ןסירעגּפָא ןַא ,עלהשעמ ַא ,רעטרעוו עכעלטע ןיירַא רע טפרַאװ טייצ וצ טייצ ןופ

 ,ץלַא זיא סָאד ,לטיּפַאק ןקירעיורט ַא ןופ טַאלב

 רע טָאה סנטשרע .ךיז ןופ ןלייצרעד טלָאװעג טשינ עקַאט טָאה קרַאמ ןוא
 קרַאטש וצ ,טַאהעג ביל קרַאטש וצ יז טָאה רע .ןלעשַאר ןוט-ייוו טלָאװעג טשינ

 ןירַא טלָאװעג טשינ טָאה רע ,םיא וצ ןעוועג יז זיא רעייט רעייז ןוא טצעשעג
 ,ןגייווש וצ רעסעב ליפ זיא סע .סטייוו רָאג ,סדמערפ סעּפע טימ

 ,טגערפעג טשינ םיא טָאה ,לעשַאר ,יז ןוא

 ליפ ױזַא ,ןכַאז ליפ ױזַא ןגייוושרַאפ וצ ןדייב רַאפ ןעועג רעסעב זיא סע

 .ןשינעבעלרעביא עמענעגנַאמוא ליפ ױזַא ,ןשינעעשעג

 לא +

 "עג ךיז ןעמ טָאה רעלעה קרַאמ ןוא ןַאמלעקניוװ לעשַאר ןופ הנותח רעד וצ

 .ןרעטש קלָאפרָאּפ םעד ייב ןוא ןרעטלע סלעשַאר ןופ רעזייה יד ןיא טיירג

 הנותח יד ןכַאמ זומ רע זַא ,טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה ןרעטש םעס רעטלַא רעד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 סלעשַאר .קלָאפרָאּפ םעד רַאפ הנתמ ַא ןייז טעװ סָאד .תואצוה ענעגייא ענייז ףיוא

 סָאװרַאפ ,טסייה סָאװ .םעד ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ ביײהנָא ןיא ןבָאה ןרעטלע

 לעשַאר טשינ ?הנותח רעד ןופ תואצוה יד רַאפ ןלָאצַאב ןרעטש םעס סעּפע לָאז

 .קרַאמ טשינ ןוא דניק רעייז זיא
 ןבָאה ייז .דיירפ יד סנרעטש יד ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ רעבָא טָאה לעשַאר

 .ןרעטש קלָאפרָאּפ םעד ןופ רעצרעה יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ןענַאטשרַאפ טוג

 טסערפ ערעייז טפַאשקנעב יד .ןרעוו טרעדנילעג טשינ ןעק רערעייז קיטייוו רעד

 ןיא ןקַאבעגנייא ףיט זיא ןוז ןקיצנייא רעייז ןופ קנעדנָא רעד .ןצנַאגניא ףיוא ייז

 -סיוא ןוא ןטסיירט וצ ייז ןכַאז עטכייל יד ןופ טשינרָאג זיא סע .רעצרעה ערעייז

 ןייז וצ ןדער ןעמ ןעק רעטרעוװ ַארַאפ סָאװ טימ ןוא סָאד ןעמ ןעק יוװ .ייז ןדער

 -טּפיױה יד ןייז ןלָאז סנרעטש יד זַא; ןענַאטשַאב זיא ןַאמלעקניוװ סירָאמ ךיוא

 יד ןעמענ ךיז ףיוא ןלָאז ייז זַא ,טקיליװעגנייא זייווקיצנייא טָאה רע .םינתוחמ

 יז לָאז ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רע ןוא הנותח רעד ןופ ןבַאגסױא-טּפיױה

 ,םינתוחמ-טּפיוה יד תמא ןַא ףיוא ןעוועג ןטלָאװ ייז יוװ ,דיירפ ליפיוזַא ןלייטוצ

 ,ןשטנעמ עטנלע יד רַאפ טסיירט ַא ןייז סָאד לָאז .ןתח םענופ ןרעטלע יד טסייה סָאד

 ,.לרוג םענופ ןרָאװעג ןגָאלשעג ױזַא ןענעז ייז

 ןטימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךַאז רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןרעטש םעס ןוא

 -נואנייא ןייז ןבעגסיוא טייג רעכלעוו ,רעטָאפ ַא ןופ טּפַאשביל ןוא ןערב ןצנַאג

 ,דניק טבילַאב קיצנייא

 עטסעב יד טלעטשַאב טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא לַאז ןסיורג ַא ןעגנודעג טָאה רע

 -עג טשינ טָאה רע .סעקוװװעשטיּפ עלַא ןוא ןזח ַא ,בר ַא ,םירָאמזעלק ,םילכאמ

 ,דיירפ עדליוו ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע .טייצ ןייק טשינ ,טלעג ןייק טרָאּפש

 ,טייצ רָאי יירד דלַאב טיוט ןיוש זיא ןוז ןייז זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע

 ןוא טלעג קעװַא טיג רע .הנותח רעדמערפ ַא ףיוא רָאג ךיז טערָאּפ רע זַא ןוא

 םעד ןיא טָאה רע .שיילפ ןוא טולב ןייז ןופ טשינ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רַאפ טייצ

 ..ןוז ןייז ןיפ הנותח יד ןעוועג זיא סע .,ןסעגרַאפ םעלַא

 -רעד םעד וצ ךיז טיירג סָאװ ,םענייא ןופ דיירפ יד טבעלעגרעביא טָאה רע

 רעדעי טימ .הרושב עטסנעש יד ןעמענוצפיוא ךיז טיירג ,ןבעל ןיא ןטסנביוה

 ,טדערעג ,ןטגנודעג ,טלעטשַאב ,טרינָאפעלעט ,טפיוקעג ,ןוטעג טָאה רע סָאװ ךַאז

 ,דניק ןייז רַאפ רעטָאפ ןופ דיירפ עמיטניא יד טרעטַאלפעגניירַא םיא ןיא טָאה
 .ןבעל ןצנַאג ןייז ךיז טיירג רע ןכלעוו וצ ,ליצ םעד טכיירגרעד רע

 ַא ןיא ,גָאט-רעטניו ַא םענייא ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה הנותח יד
 | .קיטנוז

 ןעמוקעג ןענעז סע .לַאז םענייש רעייז ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא הנותח יד

 ןופ ליפ ,דצ סנַאמלעקניװ סירָאמ ןופ טסייה סָאד .םידדצ עדײב ןופ טסעג ליפ

 ןוא טעטיסרעווינוא ןיא טייג יז עכלעוו טימ ,סנידניירפ עריא ,עטנַאקַאב סלעשַאר
 סָאד .ןרעטש םעס ןופ דניירפ ןוא טסעג ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע .סנידניירפ םתס
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 יקסווָאנשזולד השמ

 -וינ ןיא דניירפ ןוא עטנַאקַאב טַאהעג ןיוש טָאה קרַאמ ךיוא .דצ סנתח ןופ טסייה -

 ייוצ יד ןופ החמש רעד ףיוא ןייז חמשמ ןעמוקעג עלַא ךיז ןענעז רעטציא .קרָאי
 .רעלעה קרַאמ ןוא לעשַאר :ןשטנעמ עשיטַאּפמיס רעייז עגנוי

 ןיא ןעמולב טלעטשעצ ןעוועג ןענעז סע .טנערבעג ךעלרעייפ ןבָאה ןּפמָאל

 -ץפעצ ןרילָאק רעכייר רעד טימ טקנוטעג ךיז ןבָאה ייז .לַאז ןופ ןעלקניוו עלַא

 -מורַא ןענעז רענלעק יד .ןּפמָאל יד ןֹופ רעטכיל עקיצילב יד רעטנוא טייקטרעכ

 "ערעצ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע רעדייא ךָאנ ,טסעג יד טנידַאב ןוא ןפָאלעג

 .ךעלפעה ןוא ךעלרעייפ ןעוועג ןענעז רענלעק יד .הדועס יד ןוא סעינָאמ

 ןוא ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז טנעקַאב ,טלּפַאלּפעג ,טכַאלעג ןבָאה טסעג יד

 ךעלרעדנווװ סיוא-ןעז ,טסַאּפעגוצ ןענעז ייז זַא ,הלכ-ןתח יד ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג

 סהלכ רעד קילג ןשטנוװעג ךיוא ןבָאה טסעג יד .קילג ליפ ןשטנּוװעג ייז ןוא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,בייוו ןייז ןוא ןרעטש םעס ךיוא ןוא רעריא עבָאב רעד ,ןרעטלע

 ןטסיװ םעד ןטלַאהַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה ייז ,םינתוחמ עתמא יו טײרדעגמורַא

 ערעייז ןופ ןגירשגסיורַא ןוא רעמינּפ ערעייז ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,רעיורט

 ,רעבייל

 לכיימש םעד ןיא רעבָא ,לכיימש ַא ןגױצעגפױרַא רעמינּפ יד ףיוא ןבָאה ייז

 .ןייועג ןוא רעיורט טימ טלעוו ַא ןגעלעג זיא

 -נַאגעג זיא טייז ןייא ןופ .קלָאפרַָאּפ סָאד הּפוח רעד וצ טריפעגוצ טָאה ןעמ
 .ישעבָאב עקשטיטלַא יד ךיוא ןוא ןלעשַאר ןופ רעטומ יד ןוא רעטָאפ רעד ןעג

 ,בייוו ןייז ןוא ןרעטש םעס -- ןתח םייב ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -ודיקו'-הּפוח ןבעגעג קלָאפרָאּפ םעד טָאה ,תוכרב יד טכַאמעג טָאה בר רעד

 -םיוא טָאה יז .לגניר ןדלָאג ַא רעגניפ סלעשַאר ףיוא ןָאטעגנָא טָאה קרַאמ .ןיש

 ,טכיזעג ריא טליהרַאפ טָאה סָאװ ,רעיילש םעד ןביוהעג

 סטייוו רעייז סעּפע ,ּפָאק ןיא ןוטעג-גָאלש ַא םיא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 םיא ךיז טָאה ןגיוא יד רַאפ .סױרַא םוהת ןפיט ַא ןופ יװ ,ןעמּוװשעגסױרַא זיא

 ַא ןופ טלַאטשעג ַא טלישעגסיוא ךיז טָאה לּפענ םענופ ןוא לּפענ ַא טלעטשעג

 טלַאטשעג םעניא ָאד טייטש יז זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע ...ןידָאלק :יורפ

 ןייז ןרָאװעג קירוצ טונימ} ַא טימ רעטציא זיא סָאװ לדיימ סָאד ,ןלעשַאר ןופ

 ,בייוו עכעלצעזעג

 יד ךיז ןופ ןביירטרַאפ טוװורּפעג טָאה רע .ןוטעג רעטיצ ןטכייל ַא טָאה רע
 ענעי ,ָאי .רענעי ןָא ןענָאמרעד טלָאװעג טשינ טונימ רעד ןיא ךיז טָאה רע .עיזיוו

 ךעלצעזעג ןייז ,ןידָאלק ,ענעי זיא ץעזעג ןטיול .ןעמָאנ ןייז ךָאד טגָארט טרָאד

 ?ןישודיקו-הּפוח ןעמענ רעטציא רע געמ ױזַא יוװ .בייוו

 -עג בוטילזמ יד ןופ ןוא בר ןופ לוק םענופ ןרָאװעג טקעוװועגפיוא זיא רע

 עלַא ןופ ןרעיוא ענייז ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנושטניוו ןוא ןעיירש
 -יינ ,גנוקיצטנַא טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ריא ,ןלעשַאר טקוקעגנָא טָאה רע .ןטייז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ךעװעג זיא םינּפ סָאד .רעיורט םענעגרָאברַאפ ַאזַא סעּפע ןוא דיירפ ,טייקירעג

 ,טילגעג ןבָאה ןגיוא יד .ןקעלפ עכעלטיור טימ .,ךיילב

 ,בייוו ןוא ןַאמ ןענעז רימ --ןוטעג-עשטּפעש ַא רע טָאה-- !לעשַאר --
 ! בוט-לזמ ,קרַאמ ,ָאי --

 'וצ ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .טקידנערַאפ ןעוועג זיא עינָאמערעצ-הּפוח יד

 .ןפורסיוא-דיירפ ןוא ןעגנושטניוו ,ןּפיל ןוא טנעה טקערטשעג קלָאפרָאּפ םעד

 םעד ןופ טביוטרַאפ יו ןעוועג זיא רע .ךיז םורַא ןעזעג טשינרָאג טָאה קרַאמ

 ליפ ױזַא ,ןשטנעמ עּפוק ַא ןעזעג טָאה רע .םיא םורַא רָאפ-טמוק סע סָאװ ,םעלַא

 ןופ ליונק ןייא ,עכעלקילג ,עכעלטיור ,עקידנעלכיימש עלַא ,רעמינּפ עטנַאקַאבמוא

 ילד רָאנ ייז ןעניימ עלַא .ליצ ןייא טימ ,ןיימ ןייא טימ עלַא זַא ,ךיז טכַאד .ןשטנעמ

 ,רע טעז עלַא יד ןשיװצ ןוא .ןלעשַאר ןוא ןקרַאמ ,םיא ןופ קילג סָאד ןוא הבוט

 ןוא ןענידָאלק ןופ טכיזעג סָאד ךיוא טעז רע .בייוו ןייש ןייז ,ןלעשַאר רָאנ ,קרַאמ

 'ךוא טנייוו רע ,ָאי ,,,טנייו רעטלַא רעד ךיז טכַאד .ןרעטש םעס ןופ םינּפ סָאד ---

 -ןייוועג םעד ךיז ןיא ןטלַאהנייא םיוק ןעק רע ,ןשרעהַאב ךיז תוחוכ עלַא טימ ליוו

 .םורַא טנלע םעד טליפרעד טָאה ןרעטש םעס רעטלַא רעד זַא ,ךיז טכַאד .ךורבסיוא

 סױרַא זיא רע .ףָאלש ןפיט ַא ןופ ןענַאטשעגפױא רעטציא טשרע זיא רע .,ךיז

 רעמ טשינ טבצל לסָאי ןייז :טייקכעלקריוו עלופ יד טעז רע ןוא םולח ןטוג ַא ןופ

 ...דניירפ-טנגוי ַא סלסָאי וצ בייוו ַא ןרָאװעג רעטציא זיא ןוז ןייז ןופ הלכ יד ןוא
 טשיג ןעק ןעמ רעכלעוו ןופ ,טייקכעלקריוו עקירעיורט עצנַאג יד זיא סע

 .ןעיירשרעביא טשינ ןוא ןעיירשרַאפ

 'טקיטשרַאפ ַא טימ טָאה רע .קלָאפרַאּפ םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ןרעטש םעס
 { טגָאזעג לוק

 | ! רעדניק ,בוט-לזמ --

 .םיא ןיא ןכָארבעג ךיז טָאה לוק סָאד .ןדער טנעקעג טשינ רע טָאה רעמ

 :סמערָא יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .ןרערט ןוטעג-ץיילפ ַא ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ

 | | ,ןקרַאמ ןופ

 זַא ,ץעגרע ךיז טגָאז רפס ןטלַא ןַא ןיא --טעשעהעג רע טָאה-- ,יכדרמ --

 זַא ןיב ךיא ,וטסעז טָא .רעיורט ןּפָארט ַא ןייז לָאמעלַא זומ דיירפ רעדעי ןיא

 'ןוא ןטלַאהניא טנעקעג טשינ רעמ ךיז בָאה ךיא .ןַאמ רעכַאװש ַא ,רַאנ רעטלַא
 | | .ענעדַיי ַא יװ ,טנַייװעצ ךיז

 א ,ןוט רעבָא ןעמ ןעק סָאװ !לאומש 'ר ,טוג רעייז ךייא ייטשרַאפ ךיא --
 .ךַאז-טָאג

 ,ןדייב ייז ןשיוצ טלעטשעג ךיז טָאה לעשַאר

 .ןַאמ ןיימ טימ ןוא רימ טימ םייחל ַא טמענ !םעס ,טשינרָאג טסַאּפ סע --

 .החמש סנעמעלַא רעזדנוא טנייה ךָאד זיא סע

 = .קַאב ןיא ןוטעג-שיק ַא םיא טָאה יז
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 ליווװ --- .טמורבעג רעטלַא רעד טָאה -- !לעשַאר ,ליח-תשא ןַא טסיב וד ---

 !לזמ טימ ןייז לָאז ,ונ .בייוו ַא רַאפ ךיד טָאה סָאװ ,םעד וצ זיא

 ןעגנושטניוו רעדיוו הדועס רעד ךָאנ .הדועס יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ

 יד .ןגיוצעג ךיז סע טָאה ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב .ןפורסיוא-דיירפ ןוא

 .טכַארברַאפ טוג ץנַאג ןוא טיירפעג ךיז ןבָאה טסעג
 ןעגנַאגעצ עלַא ךיז ןענעז טכַאנ עכלַאה

 א *
* 

 ,גנוניוװ עניילק ַא ןעגנודעג ןבָאה רעלעה לעשַאר ןוא קרַאמ

 יז טָאה ,עמריפ רעקרָאי-וינ ַא ןיא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,בַאשזד רעד

 סרעייז ןבעלנעמַאזוצ סָאד .טייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע עסיוועג ַא טרעכיזרַאפ ןדייב

 ןלעשַאר טָאה רע ,ןבעל ןקיטסייג ןייז ןיא ךיוא טכיוועגכיילג ַא ןבעגעג ןקרַאמ טָאה

 -לדייא ריא ,טייקסטוג ריא ןצַאשוצּפָא יו טסּוװעג טָאה רע ןוא טַאהעג ביל קרַאטש

 םיא ןוא ןקריװַאב םענעי ןעק יז רעכלעוו טימ ,דיירפ עכעלרעניא ריא ,טייק

 -עצ רעקיטסיג רעד ןיא סנַאלַאב ןסיוװעג ַא ןוא טייקכעלטימעג ,ור ןבעגניירַא

 | ,גנויירטש

 טרעװשַאב טָאה סָאװ ,אשמ עקידנקירד יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע

 ,טימעג ןוא המשנ ןייז

 ַא וצ ןייגרעד ןוא ןבעל-ןעילימַאפ ַא ןעיובפיוא ןעמונעגרָאפ ךיז טָאה רע

 ,טיבעג ןייז ףיוא גלָאפרעד

 ןבעלנעמַאזוצ םעניא סנַאלַאב ןקיטסייג ַא ןענופעג רעטציא טָאה לעשַאר ךיוא

 ,טציזַאב קרַאמ רעד סָאװ ,ןטרעוו עסיורג יד טצַאשעגּפָא טָאה יז .ןקרַאמ טימ

 ןליפ ךיז רע טעוװ ,ןײלַא ןייז טינ רעמ טעװ רע זַא ,טסּוװעג ךעליירג טָאה יז

 .ןכַאז עלופטרעוו ןפַאש וצ קִיעפ ןייז טעװ ןוא רעשיגרענע ,רעקרַאטש קיטסייג

 גלָאפרעד וצ געװ רעד ןפָא םיא רַאפ טגיל סע זַא ,טביולגעג טָאה יז ךיוא

 געװ םעד ןענעק לָאז ןַאמ ריא זַא ,טימַאב ךיז טָאה יז ןוא ןטיבעג עלַא ףיוא

 ,ןעגנולכיורטש םוש ןָא ןייגרעד
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצנואטכַא |

 ןשינעשודנאלב

 ,רָאטַאיכיסּפ םוצ ןעגנַאגעגקירוצ טשינ רעמ זיא רעלעה קרַא

 ,ןרירוקסיוא ןיילַא ךיז טוװרּפעג טָאה רע ,לעדנַאמ ר"ד

 ,םיא טימ זיא סע ךעלטנגייא סָאװ ןעלבירגרעד ךיז ןײלַא

 ןַא זיולב סע זיא רעדָא קנַארק תמא ןַא ףיוא רע זיא יצ

 | ?שינעקישנָא ןַא ,עינַאמ ַא ,שינעדערנייא

 ,טדערעג טשינ םעד ןגעוװ ןלעשַאר טימ רעמ טָאה רע

 ןעז סָאד ןשינעעשעג ייווצ יד טנָאמרעד טשינ טָאה רע

 ןעז סָאד ןוא יעװבָאס ןופ גנַארדעג םעד ןיא ןענידָאלק ןופ |

 ךיז טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא ןַארָאטסער ַא ןופ רעטצנעפ ןכרוד עקשטנעה סנַאה

 סָאװ ,ןפָארטעג טָאה םיא טימ סָאװ ןייגרעד טלָאװעג ןוא ןריזילַאנַא ןילַא ןעמונעג

 | .דנַאטשוצ רעשיכיסּפ ןייז תמא ןַא ףיוא זיא

 ןבעגעג טשינ םיא ןוא טגָאזעג םיא טָאה רָאטַאיכיסּפ רעד יװ ,םעד טיול

 טמענ רעטקָאד רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רעלעה קרַאמ טָאה ,רעפטנע ןרָאלק ץנַאג ןייק

 עלַא טימ ענייז יודיוו יד טרעהעגסיוא טָאה רע ,ןינע ןצנַאג םעד טסנרע טשינ

 -סױרַא תמא ןַא ףיוא ןעמ ןעק ןשינעבעלרעביא עקיזָאד יד ןופ .סעקוװעשטיּפ

 רעייז ןייק ןצנַאגניא טשינ זיא דנַאטשוצ-טנוזעג סרעלעה קרַאמ זַא .,ןעגנירד

 ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ,ןשינעבעלרעביא עכעלקערש יד ןופ רָאי ןעצ ךָאנ .רעטוג

 ןבָאה ןוא געט עכעלנייּפ יד ןופ ןעגנַאלק ןפורעגּפָא םיא ןיא רעטציא ךיז ןבָאה

 .סעיצַאניצולַאה ןוא ןעגנּועז ןפורעגסיורַא םיא ןיא

 זיא רָאטַאיכיסּפ רעד זַא -- טכַארטעג רע טָאה -- ךעלגעמ רעייז זיא סע

 רע טכַארט סױאי-גָאט ,ןייא-גָאט .ןייז טשינ שרעדנַא עקַאט ךָאד ןעק סע .טכערעג

 לָאמַא ,תעל-תעמ ַא ןיא טנעמָאמ ַא זיולב סע זיא לָאמַא .ןשטנעמ ייווצ יד ןגעוו

 ןרָאי ןוא םישדח ,ןכָאװ ןופ ךשמ ןיא עגר עקיצנייא ןַא זיולב לָאמַא ,טונימ ַא

 ןיא זיא סע ןוא ןטכָאלפעגפיונוצ ,ןדנובעגפיונוצ סעגר ןוא ןטונימ יד ךיז ןבָאה
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 ץעגרע ןשטנעמ ייוצ יד טעז רע זַא ,סקעלּפמָאק ַא ןסקַאװעגסױא המשנ ןייז

 -טסּוװַאב ןופ ןצינערג יד רעסיוא טייוו ,בייל ןייז ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ןיא טרָאד

 סע זיא לָאמנייא טימ ןוא ,ךיז טבעוועג ןוא ךיז טבעוועג סע טָאה לכש ןופ ,ןייז
 זַא ,טכַאדעגסיױא זיולב םיא ךיז טָאה סע .ןענידָאלק ןעזעג טָאה רע .ןעמוקעג

 ןעמוקעגסיוא זיא ןעז םעד ןופ ןוא שיכיסּפ ןעזעג זיולב יז טָאה רע ,יז טעז רע

 ,ךעלרעּפרעק ,שיזיפ יז טעז רע .תמא ןַא ףיוא יז טעז רע זַא ,חומ ןייז ןיא
 חומ רעד ןיוש טָאה ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןענידָאלק ןעזעג טָאה רע יו םעדכָאנ

 טשינ ,טזָאלעגּפָא טשינ םיא רע טָאה עגר ןייא ןייק ףיוא .טעברַאעג רעטייוו רענייז

 -סיוא םיא רַאפ זיא רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ זיב ,טכַאנייב טשינ ןוא גָאטיײב

 ןידָאלק .עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ,רעדרעמ םעד ןופ טלַאטשעג סָאד ןסקַאוװעג
 ַא ךיז ןשיוװצ ךָאד ןבָאה ,טייוו-למיה זיא ןרעדנַא ןופ רענייא סָאװ ,עקשטנעה ןוא

 חומ ןייז זַא ,ךעלגעמ רעייז רעבירעד זיא סע .ןיזטסּוװַאב ןייז ןיא ,תוכייש עסיורג

 יּפַא םיא ןיא ךיז ןבָאה לָאמַא ןופ ןשינעבעלרעביא יד .דימ ,טגנערטשעגנָא זיא

 ..ןטלַאטשעג ייווצ יד טכַארבעגסױרַא טָאה ץלַא סָאד ןוא ןפורעג

 ועגנונעפָאה עסיורג ןייק .לכש ןפיוא טגיילעג קרַאטש ךיז טָאה זילַאנַא רעד

 טשינ םיא רַאפ רע טָאה סעיינ ןייק .רָאטַאיכיסּפ ןפיוא טגילעג טשינ רע טָאה

 -טנגייא .טגָאזעגנָא טשינ ךיוא םיא רע טָאה הרושב עטכעלש ןייק ןוא טקעדטנַא

 -כַארט סרעלעה קרַאמ ,ענייז סָאװ עבלעז יד זָאנגַאיד סרעטקָאד םעד זיא ךעל

 ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,ריפסיוא םוצ ייז ןעמוק עדייב .סױרַא ןעגנערב ןשינעט
 ,ןשטנעמ עקידעבעל ןייק ןעזעג טשינ טָאה קרַאמ .שינעעשעג עלַאער ,עתמא ןייק

 רעד רעדָא ,טייקדימ ןופ רעדָא ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ טקודָארּפ ַא זיולב זיא סע

 ,לָאמַא םעד ןופ גנַאלקּפָא

 טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טשינ טָאה קרַאמ .רעבירַא ןענעז געט עכעלטע
 ןוא טרעטשינעג טָאה רע .ןיינ ןוא ָאי ןשיוצ טלּפַאצעג ךיז ןיילַא .קנַאדעג ןייק

 ַאד .ןַאמ ןכיוה ןדעי ןיא ןוא יורפ רעדעי ןיא ךיז טקוקעגנייא ,סַאג ןיא טכוזעג

 ןכיוה םעד טכוזעג רע טָאה ָאד ןוא ,ןידָאלק ןופ טלַאטשעג סָאד טכוזעג רע טָאה

 זילַאנַא םעד ןביולג טלָאװעג טשינ ץלַא טָאה רע .ןרעטש ןפיוא םַארש ןטימ ןַאמ

 םוצ ,ןעקנַאדעג ענעגייא יד וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ ןוא רָאטַאיכיסּפ ןופ

 ,רָאלק ןוא שיגָאל ױזַא ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,זילַאנַא םענעגייא

 ייוצ יד טשינ רע טנגעגַאב רעמָאט זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה טייז ןייא ןופ

 -יצולַאה עזיולב ןעוועג ןענעז סע זַא ,ןזײװסױרַא ךיז טעוװ ,קרָאי-וינ ןיא ןשטנעמ

 :תעגושמ ןופ לעווש רעד ייב טייטש רע רעדָא ,קנַארק זיא ,קרַאמ ,רע ןוא סעיצַאנ
 ןייז לייוו ,ןענעגעגַאב טלָאװעג טשינ ייז רע טָאה ,רעדיוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ַא רַאפ טגיילעג טָאה רע סָאװ תודוסי עלַא .ןרעוו טלסיירטעצ טעװ ןבעל ץנַאג

 טקנעוושעגרעטנוא ןלעװ ןבעל-ןעילימַאפ קידובכב ַא רַאפ ,ץנעטסיזקע רעטרעכיזעג

 ןענעגעגַאב םייב ןויסנ םעד ןטלַאהסיוא ןענעק טעװ רע יצ טסייוו רעוו .ןרעוו

 ביוא ,סייוו רעוו ןוא ןלעשַאר ןוא ריא ןשיווצ ןביילקסיוא טעװ רע ןוא ןענידָאלק
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 טעװ רע יצ ,עקשטנעה סנַאה רעדרעמ םעד תמא ןַא ףיוא ןענעגעגַאב טעוװ רע

 ןריסַאּפ יינספיוא ךָאד ןעק טלָאמעד ןוא ןפָאװ טימ םיא ףיוא ןפרַאװו טשינ ךיז

 ..יעטסגרע סָאד

 ,זיא סע יװ ןייג ךַאז יד טזָאלעג רעבירעד טָאה רע

 טָאה לעדנַאמ רעטקָאד רעד .טגערפעג טשינרָאג רעמ םיא טָאה לעשַאר ךיוא

 ןעמ זַא ,ךַאז רעד ףיוא טכַא ליפוצ ןגייל טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג ריא ךָאד

 קירוצ טעװ ץלַא ןוא ןעורּפָא ךיז ףרַאד ,דימ זיא קרַאמ .ןקערש טשינ ךיז ףרַאד

 ,ןייפ ןוא טוג ןרעוו

 -וינ רעד טימ טקַארטנָאק םעד ןסָאלשעג רעלעה קרַאמ טָאה טייצנשיווצ ןיא

 עדייב רַאפ עקיטסניג ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד .עמריפ-קיטעמסָאק רעקרָאי

 יד ,טלעג עמוס רעסיורג ַא רַאפ גנודניפרעד ןייז טפיוקרַאפ טָאה קרַאמ .םידדצ

 טָאה קרַאמ רעבָא ,ףתוש ַא רַאפ ןעמענ וצ םיא ןעגנַאגעגנייא טשינ זיא עמריפ

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,טלעג עמוס רעד רַאפ .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןגָארקעג

 טשינ רעמ ,עירָאטַארָאבַאל ענעגייא ןַא ןענעדרָאנײא טנעקעג ךיז רע טָאה ,ןעמוק

 | ,םענעי ףיוא ןזיוװעגנָא ןייז

 -רעביא טָאה עמריפ יד ןוא טקַארטנָאק םעד ןסָאלשעג טָאה רע יו םעדכָאנ

 ,עטנָאק-קנַאב טרעלעה קרַאמ ףיוא טלעג עמוס רעסיורג ַא ןופ קעשט ַא טקישעג

 רע .גלָאפרעד ןייז ןופ רעטרוכישרַאּפ ַא ,רעטשױרַאב ַא סַאג ןיא סױרַא רע זיא

 לָאז סע ביוא ןוא גלָאפרעד ןופ רעטייל ןפיוא ףױרַא זיא רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה

 ,לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןגייטש ןענעק רע טעװ ,ןייג רעטייוו ױזַא

 ןעלמַאזוצנָא שינעפרעדַאב סיורג ןיק טַאהעג טשינ ךעלטנגייא טָאה רע

 םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה רע .ךייר ןרעו וצ טסולגעג טשינ לָאמניײק טָאה רע .טלעג

 ,"הגאד הברמ -- םיסכנ הברמ;: קרּפ ןיא טנרעלעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,קוסּפ

 -עײרדרַאפיּפָאק טימ ,שינענָאי טימ ןגרָאז עשירפ ןעמענ ךיז ףיוא רע ףרַאד סָאוי

 יד ןעוועג ןענעז ,טלעג ןבָאה וצ ןסיוטשעג ָאי םיא טָאה סע סָאװ סָאד .ןשינ

 -ָאפ סלעשַאר ,ןַאמלעקניװ סירָאמ :ןענופעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןדנעטשמוא

 ןיא ןגעלעגּפָא זיא רע יו םעדכָאנ ,ןברָאטשעג קירוצ רָאי ייווצ טימ זיא ,רעט

 ןרָאװעג טרעצרַאפ זיא רַאלָאד רעטרָאּפשעגּפָא רעדעי ןוא םישדח עגנַאל טעב

 ףיוא ןצנַאגניא ןלַאפעג טלָאמעד זיא לוע רעד .ןעניצידעמ ןוא םיריוטקָאד רַאפ

 .החּפשמ סלעשַאר ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד רַאפ ןגרָאז וצ ,םיא

 -ַאמ םעד ןופ ףוג רעקרַאטש רעד .טבעלעג טשינ ןיוש טָאה ןרעטש םעס ךיוא

 | .ןכַָארבעגנייא ךיז טָאה רעברַאג רעוװָאניל

 טימ ןרָאװעג ןרעטש םעס זיא ןקרַאמ טימ ןלעשַאר ןופ הנותח רעד ךָאנ

 ךיז טָאה טײקנַארק ערעטיב ַא .רעקירעיורט ,ןּפמורשעגנייא רעמ ץלַא גָאט ןדעי

 .ןַאמ ןטעװערָאהרַאפ םעד ןופ ףוג ןקרַאטש םעד ןיא טּפַאכעגנײרַא

 | : גָאט ַא םענייא ןיא סע זיא ןעוועג

 םעניא טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םענעפָא םייב ןסעזעג זיא ןרעטש םעס

231 



4 

 יקסװָאנשזולד השמ

 ,קיטכיל ױזַא ןעזעגסיוא טָאה קרָאי-וינ .רענייש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד .ןסיורד

 -נערּפש ַא ןָא ,קיטכיזכרוד ,רעטיול ןעוװעג זיא ּפָאק ןרעביא למיה רעיולב רעד

 -עג טשינ םיא ךיז טָאה סע .חומ ןייז ןיא טעיָארעג ןבָאה תובשחמ יד .עלעק

 ,ןביירטרַאפ ךיז ןופ טנעקעג טשינ ןעקנַאדעג יד ךָאד טָאה ןוא ןטכַארט טסולג

 ןופ געיעג םעד ןגעװ ,ןשטנעמ םעד ןופ טייקיטשינ רעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע

 רע טָאה סָאװ ןוא ,תוחוכ יד רעביא זיא סָאװ סָאד וליפַא ןכיירגרעד וצ שטנעמ

 זיִא רע .וָאנילַאמ ןופ רעברַאג לאומש -- םעס ,ןײלַא רע ,לשמל טָא ?ןופרעד
 ? סָאװ ןוא רעקיצכעז-טימ יד וצ ןעמוקעגוצ ןיוש

 -עווש ,טײקטגָאירַאפ יד ,עלעטעטש-םייח סָאד ;קירוצ ףיוא טקוקעג טָאה רע

 לודיג רעצ ןוא גרָאז ,דומיל-רכש ןלָאצ וצ גרָאז ,הסנרּפ רַאפ גרָאז ,עינַאװערָאה ער

 ,טכעלש רָאג ןיוש ןעוועג םיא זיא .ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק םיא טָאה טָאג .םינב

 ןפיוא ןגעלעג ןיוש זיא ףלח רעד רעדָא ,זדלַאה םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעסַאװ סָאד

 טימ ,תוינשמ קרּפ ַא טימ ,םיליהת םוי ַא טימ טעװעטַארעג ךיז רע טָאה ,זדלַאה

 טסיירט ןענופעג ,שרדמה:תיב ןיא ךיז טעװעטַארעג ,לארשיל קוח ןוא י"שר ,שמוח
 "נָא ןַא ןענופעג ,שרדמה-תיב רעװָאנילַאמ ןטלַא םעניא לקניוו ַא ןיא ץוש ןוא

 ,רפס ןטלַא ןַא ןופ רעטעלב עלעג יד ןשיווצ רַאּפש

 "עװעטרַאהרַאפ ,רענעסיוטשרַאפ רעד ּוװ ,טרָא ןַא ןעוועג קידנעטש זיא סע

 יד ןיא .ןעוועג סע זיא טלקמ-םוקמ ןימ אזַא ,ןעװעטַאר טנעקעג ךיז טָאה דִיי רעט

 ךיז ןוא ןוחטב םעד ןריולרַאפ טשינ ,רעברַאג לאומש ,רע טָאה ןטייצ עטסרעווש

 ייןעװעג שאימ טשינ לָאמנייק
 ,גנונעפָאה --- ןוא גנולפייווצרַאפ ןשיווצ ץינערג ַא ןעוועג זיא לָאמ עלַא

 ןופ געט ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא םעדכָאנ

 -רעד ,ןגעמרַאפ לקיטש ַא טלמַאזעגנָא טָאה ןרעטש םעס .טעברַא ערעווש רעייז

 ?סָאװ ןוא ,טייל וצ ןוא טָאג וצ ןוז ַא ןגיוצ
 .ןרָאװעג ןטינשעגרעביא ץלַא זיא טונימ .רעקיצנייא ןייא ןיא ,גָאט ןייא ןיא

 זיא גנולפייווצרַאפ יד ,שואי רעד זַא ,ןוחטב ןפלעה טנעקעג ןיוש טָאה ױזַא יוװ
 זיא טלעוו יד .ןעמיוצנייא רעמ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ ,סעבמַאד יד רעבירַא

 ןייז טנעקעג ןיוש ןבָאה ױזַא יו טנייה .ןעגנַאגעגרעטנוא רעברַאג לאומש רַאפ

 .יגנונעפָאה ןופ דייר
 ױזַא ןעוועג זיא טמולחעג טונימ רעד ןיא טָאה רע רעכלעוו ןגעוו ,טלעוו יד

 עשידִיי סָאד ,טרָאד ןופ ןבעל סָאד .טלעװ עטמולחעגסיוא  ַאזַא ,םיא ןופ טייוו

 -עגּפָא ןַא ןגעלעג ןיוש טרָאד זיא ,ןדנוברַאּפ ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,ןבעל

 ,ןטפָאהַאב םעד טימ ןעוועג זיא רעברַאג רעד לאומש .סנשָאלעגסיוא ןַא ,סנטכָאש

 ןופ ,עינַאװערָאה ןייז ןופ ןצנַאגניא ןבילבעג םיא זיא טגָאזעג-סנייטשמ סָאװ לייוו

 זיא טשינרָאג !דיירפ ךעלעּפָארט ,ןגרָאז ,שינועטַאמ רָאי קיצכעז רעביא ענייז

 ייןעװעג סע

 .סנטָאש ןופ ליּפש א זיולב ןעוועג זיא סע
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -קירוצ רעדיוו ייז ןענעז ,ךיז ןופ תובשחמ יד ןגָאיּפָא טלָאװעג טָאה רע ליפיוו

 .רעקרַאטש ןוא רעקידלמוט ןרָאװעג רעדורעג סָאד זיא סַאג רעד ןופ .ןעמוקעג

 םורַא ךיז טָאה סָאװ ,םולח ןייז ןיא רעפיט ןוא רעפיט ןעקנוזעג זיא ןרעטש םעס
 ,טבעוועג םיא

 "עג ךיז טָאה טנעװ יד ןופ .ןעוועג טשינ םיא ץוחַא רענייק זיא זיוה ןיא

 ןוא םולח ,טלעװ יד ןוא טלעװ ענעי .טייקליטש עטייוו ַא ,טייקליטש ַא ןגָארט

 סָאד ןוא ןטלעװ עלַא רעביא רַאה רעד טָאג ,טייקכעלקריוו ןוא עיזַאטנַאפ ,רָאװ

 ,סנטָאש זיולב ץלַא -- דרע רענדיב רעד ףיוא שטנעמ םעד ןופ ןבעל עקיטשינ

 ַא ןופ ןברַאש ַא וצ ,ןכילגעג סע זיא סָאװ וצ ,ןבעל ןייז ןוא שטנעמ רעד .סנטָאש

 סנטָאש ,ןגָאירעד טשינ גיוא ןטימ ןעק'מ ,ייברַאפ טבעווש סָאװ ןטָאש ַא וצ ,ּפָאט

 ..ןגָאינָא טשינ ןעמ ןעק
 טשינ טָאה רע .טלעװו רעטייו רעד ןיא ןעקנוזעג זיא רעברַאג רעד לאומש

 טשינרָאג םיא זיא סע לייוו ,ןבעל ןקיטציא םעד רַאפ ןליוו ןסיורג ןייק טַאהעג

 ,למיה ןופ טרעשַאב ןעוועג .טַאהעג הנותח ךיוא לעשַאר ןיוש טָאה טָא .ןבילבעג

 ?םיא ףיֹוא ןלַאפ סָאװ ּפעלק עקילָאצנָא יד סָאװרַאפ ,ףָארטש יד סָאװרַאפ

 טשינ ןוא דיײשַאב ןייק ןענופעג טשינ ,רעפטנע ןייק טרעהעג טשינ טָאה רע

 םעד .ןרעטטנערַאפ ץלַא סָאד לָאז סָאװ ךַאז םוש ןייק ,טייקיטכערעג ןייק ןעזעג

 .םורַא םעלַא םעד ןופ ןיזמוא ןצנַאג םעד ןוא ליּפש-ןטָאש ןצנַאג

 "עג לסיבַא ךיז טָאה רֶע .ריט רעד ייב ןוטעג-גנולק ַא טָאה ןעמ ךיז טכַאד

 עז טלָאװעג טשינ םענייק רעטציא בגא טָאה רע ,לקנעב ןֹופ ןבייהוצפיוא טליופ

 לָאמנייק טגנילק יז ןוא ןעמוקמייהא טעוװ סנייז בייוו סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 | ,ריט רעד ייב טשינ

 -עגוצ ,ןביוהעגפיוא ליופ ךיז טָאה רע .גנולק ַא טרעהעג ךיז טָאה רעדיוו

 | ,ריט יד טנפעעג ןוא ןעגנַאג

 ,ןוטעג :קוק ַא טָאה רע .רעדמערפ ַאזַא ,ווירב ַא טגנַאלרעד םיא טָאה ןעמ

 ןיא ןוטעגיגָאלש ַא םיא טָאה רעדיוו .ווירב-סגנוריגער ַא ?ווירב רעד ןענַאוונופ
 טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םענעי טימ תוכייש ַא טַאהעג ווירב רעד טָאה סעּפע .ּפָאק

 ןעוועג םעד ןיא זיא סעּפע .ןוז ןופ טוט םעד טגָאזעגנָא ןוא קירוצ רָאי עכעלטע
 ? ןייז סָאד ןעק סָאװ .םוקמוא ןופ ,טלעוו רעטייו ַא ןופ ,טיוט ןופ עירעטסימ ַא

 םיא טָאה ןעמ .טנעיילעג ןֹוא ןסירעגפיוא ,ווירב םעד ןעמונעגוצ טָאה רע

 טכַארבעג טרעוו ןוז ןייז ןופ רעּפרעק רעד זַא ,גנוריגער רעד ןופ ןסיוו טזָאלעג
 ,םייהא = קרָאידוינ ןייק

 "רעטנוא רעד זיא סָאװ ..תובא-רבק :ןוטעג רעטיצ ַא טָאה ןרעטש לאומש
 ? סָאד ןעמ ףרַאד סָאװ יצ ?טגיל ןוז ןופ רעּפרעק רעד ּוװ דיש

 -וקעגמוא ערעדנַא רעטנזיױט טימ םענייאניא ןגיל ךָאד ןעק רעּפרעק רעד

 סָאװ וצ .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא עבלעז יד ךָאד זיא דרע יד .סנבעל עגנוי ענעמ

 ?ןדנּוװ יד ןקעדפיוא ךָאנ ןעמ ףרַאד
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 גנומיטש עקידרעירפ עצנַאג יד .בוטש רעד רעביא טנַאּפשעגמורַא טָאה רע

 טשינ טָאה רע .טציירעג ,טקירדרעד ןרָאװעג זיא רע .םיא ןופ ןדנווװושרַאפ זיא

 רעטיוט רעד .טקעדעגפיוא ךיז ןבָאה ןדנווװװ עלַא .ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טסוװועג

 לש ונובר ,רעּפרעק רעטױט רעקיטכיר רעד ןעד סע זיא .ןוז ןייז ןופ רעּפרעק

 44! םלוע

 רעיורט רעטסיוװ א ןוא רעטצנעפ םייב לוטש ןיא טצעזעגניײרַא ךיז טָאה רע |

 .טליהעגנייא םיא טָאה

 א

 ןענעז ןכָאװ עכעלטע .ןעמוקעג-קירוצ זיא גנומיטש ערעטייה סרעלעה קרַאמ

 .יודיוו ענעגייא ןייז טלייצרעדסיוא לעדנַאמ רעטקָאד םעד טָאה רע טניז רעבירַאֿפ

 טָאה רע .ןכַאז עכעלטע ןוטעגפיוא רע טָאה ןכָאװ עכעלטע יד ןופ טייצ רעד ןיא

 רע ,עמריפ-קיטעמסָאק רעסיורג רעקרָאי-וינ רעד טימ טקַארטנָאק םעד ןסָאלשעג

 בַאשזד ןייז ןזָאלרַאפ טָאה רע ,טלעג עמוס רעסיורג ַא ףיוא קעשט ַא ןעמוקַאב טָאה

 -רַאסיוא ןוא ךיז רַאפ עירָאטַארָאבַאל ענעגייא ןַא ןלעטשוצפיוא טכַארטרַאפ ןוא

 ןירַא טנעה יד ןיא ןעמונעג ןיילַא ךיז ךיוא טָאה רע .ןטקודָארּפ עשימעכ ןטעב

 ,רע :טכערעג זיא ,לעדנַאמ ר"ד רָאטַאיכיסּפ רעד זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןוא

 טקודָארּפ ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ,ןשטנעמ עלַאער ןייק ןעזעג טשינ טָאה ,קרַאמ

 -ַאּפ ןיוש טָאה סָאד זַא ,רעטציא .טייקדימ ןייז ןופ ,טייקטגנרעטשעגנָא ןייז ןופ

 .ןורכז ןופ ןרעוו טּפעװעגסיױא ץלַא טעוװ ךעלעמַאּפ ןוא ןקִיורַאב ךיז רע טעװ ,טריס

 רע סָאװ ,גנורעױדַאב ןופ ליפעג ַא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה ןיײלַא םיא ןיא

 טעילטעג םיא ןיא ךָאנ טָאה טרָאד ץיגרע .ןענידָאלק ןעזעג טשינ תמא ןַא ףיוא טָאה

 טייצ ַא זיא רע רעכלעוו טימ ,יורפ רעכעלרעדנּוװ רענעי וצ טפַאשביל ןופ קנופ ַא

 .ןעמַאזוצ ןעוועג

 -כעלקריוו רעד ןיא טָאה רע .שזַארימ רעזיולב ַא ןעוועג ךָאד זיא ץלַא רעבָא
 ,רָאטַאיכיסּפ ןופ עזָאנגַאיד יד טול ןוא ןזילַאנַא ענייז טיול .ןעזעג טשינ יז טייק

 "יצולַאה ןיא זיולב רָאנ ,טייקכעלקריוו רעד ןיא טריטסיזקע טשינ ןידָאלק טָאה

 טָאה רע .עקשטנעה סנַאה רעדרעמ םעד טימ ךיוא עבלעז סָאד .ןעגנועז עקידנרינ

 ןעזעג טשינ םיא טָאה קרַאמ ,קרָאי-וינ ןיא ןעוועג טשינ זיא רע ,טריטסיזקע טשינ

 ַא ןופ עטכַארטעגסױא ןעװעג ןענעז ןטלַאטשעג עדייב .סַאג רעקרָאי-וינ ַא ןיא

 ..ןשטנעמ ןשייעװרענ ַא ןופ ,חומ ןדימ

 טשינ -- ןוא ךעלקילג ,ןדירפוצ טשינ -- ןוא ןדירפוצ ןעוועג זיא קרַאמ ןוא

 .ךעלקילג
 ןקרַאמ טימ טדערעג טשינ רעמ טנעדיצניא ןצנַאג םעד ןגעוו טָאה לעשַאר

 ,עניילק יד .לגנַארעג רערעטיב  ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ךיז ןיא רעבָא קינייװעניא

 .רעטנָאלּפ ןצנַאג םעד ןופ ןטילעג קידארומ טָאה ,רעלעה לעשַאר יורפ עטוג

 טכייל ױזַא טשינ ,סולשַאב ַא ןעמעננָא טנעקעג טשינ טכייל ױזַא טָאה יז
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 דלעפ ןיא םיֹוב- ַא יװ

 -רַאפ טנעקעג טכייל ױזַא טשינ ןוא שינעעשעג עצנַאג יד ןריזילַאנַא טנעקעג
 -נייא ךיז ןבָאה םעד ןופ ןגלָאפ יד סָאװ ,טנעדיצניא ןכעלנייּפ ןקיזָאד םעד ןייגייב

 .ןבעל-ןוא:בייל ריא ןיא ,המשנ ריא ןיא ףיט ןבָארגעג

 ןגעװ טכַארטעג ןוא טעב ןפיוא טכענ יד ןיא ןגעלעג רעטציא זיא יז ךיוא
 יױזַא ןרעוו טנעקעג טָאה ןַאמ ריא ביוא :שינעעשעג רעמענעגנַאמוא רעקיזָאד רעד
 ,יורפ ַא ןעזעג טָאה רע זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה םיא סָאװ םעד ןופ טיירטשעצ

 טשינ סעּפע ָאד ךָאד זיא ,טייצ רָאי ןעצ טרעהעג טשינ ריא ןופ טָאה רע עכלעוו

 טגָאז רע .ביל ךַאנ יז טָאה ,ריא ןגעוו טכַארט רע זַא ,ךָאד סע טסייה .קיטַאלג

 -לוש ריא זיא רע ןוא ןבעל סָאד טעװעטַארעג לָאמַא םיא טָאה יורפ יד זַא ,וליפַא

 סָאד טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,יורפ ַא רעבָא .ךעלגעמ רעייז זיא סע .קנַאד ַא קיד

 -קנַאד טימ ףיוא ןעמ טמענ יורפ ַאזַא ,טייצ רָאי ןעצ ךָאנ קירוצ טמוק ןוא ןבעל

 רעד זיא'ס יװ ,ןגָארטעצ ױזַא טשינ טרעוו ןעמ ןוא טייקילעפעג טימ ,טײקרַאב
 ...ןידָאלק רעד ןוא ןַאמ ריא טימ לַאפ

 -קנעב טימ לופ ,עיצָאמע טימ לופ ןענעז יורפ רעד ןגעוו דייר ענייז ךיוא

 -ַאב רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע .טפַאש

 ,יורפ ַא ןגעוו ןעמ טדער ױזַא טשינ .ריא ןגעו טדערעג טָאה רע ןעוו ,גנורעטסייג

 רָאי ןעצ ןעזעג טשינ יז טסָאה ןוא הבוט עסיורג ַא ןוטעג לָאמַא ריד טָאה סָאוו

 טָאה קרַאמ .ןגיוא יד ןיא ילג ןעמייהעג ןוא טפַאשקנעב ליפוזַא טימ טשינ ,טייצ

 ןרָאי עלַא יד ,ןלעשַאר ,יז טָאה רע .ריא ךָאנ טקנעב רע .ןידָאלק יד ביל רעכיז

 ' ,טרַאנעג ךָאד רָאנ ,טניימעג טשינ קיניזטסּוװַאב רשפא ,טרַאנעג

 רעד ןוא םיא טימ סָאװ טסייו רעוו ?ייז טדניברַאפ סע סָאװ טסייוו רעוו
 1 ? ןעמוקעגרָאפ זיא ןידָאלק

 ןבעגוצרעביא ףיוא גונעג טשינ זיא םיא ןופ ןגירקסיורַא ןעק יז סָאװ סָאד

 "עג רע טדער סעּפע .ךַאז עטרעטנָאלּפרַאפ עצנַאג יד ןטכיײלַאב לָאז סָאװ ,סעּפע

 ,גנוצ רעד ףיוא םיא טגיל סָאװ ץלַא ןגָאז טינ לי ןוא טלעטשרַאפ ,לופסינמייה

 רעכיז טריטסיזקע ןידָאלק יד .עיצַאניצולַאה ַא זיולב ןעוועג סע זיא) רעכיז

 -- טגָאז ןײלַא קרַאמ יװ -- טייצ רָאי ןעצ ךָאנ זַא ,ןייז טשינ ךָאד ןעק סע .טשינ

 -עגסיוא זיולב ךיז טָאה ןקרַאמ .עקירעמַא ןייק ןרעו לגלוגמ טלָאזעג יז טָאה

 רָאה ַא ףיוא טשינ רעבָא טרענימ סָאד .טלַאטשעג ריא ןעזעג טָאה רע זַא ,טכַאד

 טימ ןבעל יז ןעק ױזַא יו .יורפ רעדנַא ןַא ןגעוו טכַארט רע זַא ,טכַאדרַאפ ריא ןופ
 ,יז טרַאנעג ןוא ביל ייז טָאה ,ןעיורפ ערעדנַא ןגעוו טכַארט רעכלעוו ,ןַאמ  ַאזַא

 | | ,בייוו רענעגייא רעד רַאפ ץלַא טנקיילרַאפ

 -נַאגעגנָא קיניײװ ריא זיא סע .ןבעג הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז טָאה לעשַאר

 רעקרָאי-וינ רעסיורג ַא טימ ךרוד-טריפ קרַאמ סָאװ עיצקַאזנַארט-סענזיב יד ןעג
 עמוס עסיורג ַא ןעמוקַאב גנודניפרעד ןייז רַאפ רע טעװ ,טגָאז רע יוװ ןוא ,עמריפ

 -כעלגעמ עטכייל ַא ןבָאה ןוא קידנעטשטסבלעז ןרעוו טעװ רע זַא ,ליפיוזַא .טלעג
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ױזַא יז טרַאעג טשינ ריא טָאה סע .םוטכייר וצ תמא ןַא ףיוא ןייגרעד וצ טייק

 ןעמוקסורַא טעװ םעד ןופ סָאװ ןוא טריפעגכרוד טרעוװו טפעשעג סָאד

 ןיא טריסערעטניארַאפ קיטולב שממ ןעוועג לעשַאר טלָאװ לָאמשרעדנַא ןַא

 ,ןטייהלצנייא עלַא ןגעוו טגערפעגכָאנ ךיז טלָאװ יז .עיצקַאזנַארט-סטפעשעג רעד

 ,טקַארטנָאק םעד ןופ םיטרּפ עלַא טנעיילעגכרוד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַארעדיװ טלָאװ

 רעטציא .טפעשעג סָאד ןסילש םייב טַאקָאװדַא םוצ םיא טימ ןעגנַאגעג טלָאװ

 .גנוגערפיוא ןוא טכַאדרַאפ טימ לופ ןעוועג זיא יז .טריסערעטניא טשינ יז סע טָאה

 רשפא טעװ יז סָאװ הרושב רעטוג רעד ןגעוו טכַארטעג טשינ וליפַא טָאה יז

 לשפנ ַא ןופ הרושב יד --- רעטקָאד םוצ ןייגוצ רָאנ ףרַאד יז ,ןקרַאמ ןגָאזנָא ןפרַאד

 ,בייל ריא ןיא
 רערעטצניפ ַא סָאװ ,הנותח רעייז ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד ןעװעג זיא סע

 טנַאה עזייב ַא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד .ןדייב ייז ןשיווצ טגיילעג ךיז טָאה ןקלָאװ

 -סױרַא טעוו סע סָאװ טסייוו רעו ןוא ,ןבעל רעייז ןופ ןטימ ןיא טגיילעג ךיז טָאה

 .ןעמוק
 טעוװ סע סָאװ ןעז ,זיא סע יװ ױזַא ןפיול ךַאז יד ןזָאל וצ ןסָאלשַאב טָאה יז

 זיא חומ ריא ןיא ךעלגעמ ?קידלוש טשינ עקַאט קרַאמ זיא רשפא .ןעמוקסױרַא

 רעד ןיא .גרַאב ַא ןרָאװעג זיא זימ ַא ןופ ,ןסקַאװעצ ךיז ױזַא טכַאדרַאפ רעד

 .ױזַא טשינ רשפא סע זיא טייקכעלקריוו
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 ,גָאט ַא לָאמניײא ןוא

 ןַא ףיוא שינעביולרעד ַא זעמוקַאבסױרַא ךעלדנע קרַאמ טָאה גָאט םעד ןיא

 ןַאלּפ ןצנַאג ַא טעברַאעגסיױא טַאהעג ןיֹוש טָאה רע .עירָאטַארָאבַאל רענעגייא

 ,גנומענרעטנוא עיינ ןייז ןבייהוצנָא ױזַא יו

 -רעד םיא ןוא ,לעדנַאמ ר"ד ,רָאטַאיכיסּפ םעד ןפורעגּפָא וליפַא טָאה רע

 סָאװ ,רעטקָאד םעד טקנַאדעג טָאה רע .טנכייצעגסיוא ךיז טליפ רע זַא ,טרעלק

 רעמ טשינ ןעוועג זיא סע .טעװעטַארעג ךַאפנייא םיא ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה

 טקַיױרַאב רעטציא ןוא -- טגָאזעג םיא רע טָאה -- סעיצַאניצולַאה עזיולב יו

 ,טוג ןייז טעװ ץלַא ןוא ךיז רע

 םיא ןסייהעג ,גנורעלקרעד סקרַאמ ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא רעטקָאד רעד
 | | ,םעלַא ןיא זייווקיצנייא ןסעגרַאפ ןוא ןעור

 טָאה רע ,רעטגיילעגפיוא ןַא ,רעכעליירפ ַא ןעמוקעגמיײהַא גָאט םעד זיא רע

 -ישרַאפ ןוא ךעלדרעפ ,סעקלַאיל ,תונתמ טימ קַאּפ ַא עלעדיימ ןרַאפ טכַארבעג
 טָאה יז .תונתמ קַאּפ םעד ןופ טריטלַאזקע ןרָאװעג זיא דניק סָאד .ךעלהיח ענעד

 -עב עריא .טעלגעג ןוא טשוקעג םיא ,זדלַאה סרעטָאפ םעד ןָא ןעגנאהעגנָא ךיז

 ןבָאה ןגיוא עניורב עריא ,גנושַארעביא ןוא דיירפ טימ טמַאלפעג ןבָאה ךעלעק

 ,טייקנדירפוצ ןוא קילג ןופ טכַאלעג
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  דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 'טָאה רע .ןעמולב טעקוב ןכעלרעדנּוװ ַא ַא טכַארבעג רע טָאה בייוו רעד רַאפ

 ךוא טּפַאשביל טימ ,עמולב טעקוב םעד ןבעגעגרעביא ריא ןוא טשוקעג יז

 .רעטכעלעג

 'יד ןיא טפַאשרַאפ ריד בָאה ךיא סָאװ ,תורצ עלַא יד ךָאנ !לעשַאר ,ָאנ ---

 !ערעייט ןיימ ,ןיילק-וצ ךָאנ טעקוב רעד זיא ,געט עטצעל

 | ! קרַאמ ---
 .ןעמונעגמורַא יז טָאה רע

 -סיוא ךיז בָאה ךיא ,ייברַאפ ןיוש זיא ץלַא רעבָא ,טכערעג ןעוועג טסיב --

 ,טרעטכינעג

 ,טגרָאזַאב ױזַא ןעוועג ןיב ךיא !קרַאמ ,טוג --

 !לעשַאר ,הרושב עטוג ַא טנייה בָאה ךיא --

 .קערש ןופ לרעייפ ַא ןעזעג ייז ןיא טָאה קרַאמ ,טילגעצ ךיז ןבָאה ןגיוא עדיא
 ,טייקירעגיינ ןוא

 ?וטסגָאז ,הרושב עטוג ַא --

 -ַאל רענעגייא ןַא ףיוא שינעביולרעד יד ןעמוקַאבסױרַא טנייה בָאה ךיא ---

 'רףימ .,רַאברעדנוװו ױזַא קעװַא זיא ץלַא ,ןטקודָארּפ עשילַאקימעכ ןופ עירָאטַארָאב
 ..הסנרּפ טימ טרעכיזעג ןענעז רימ ,ןגעמרַאפ ַא רעטציא ןבָאה

 ..הרושב עטוג ַא ןגָאזנָא ןענעק ךיוא געט יד ריד לעוװ ךיא זַא ,ףָאה ךיא --

 'לופ ןוא טרַאצ םינּפ ןרעביא טשוקעג ריא ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה רע
 ,טײקרַאבקנַאד טימ

 טימניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לוטש עכייו ַא ןיא טצעזעגוצ ךיז טָאה רע

 .עכעלטע טנערבעג ןבָאה רעמיצ ןיא .קנַארש-רעכיב ןסיורג ַא רעביאנגעק רעמיצ
 -ליב טקוקעגּפָארַא ןבָאה טנעוו יד ןופ ,טכיל ךעליירפ ַא טײרּפשרַאפ ןוא ןּפמָאל

 :"קַאמשעג ןעוועג ָאד זיא ץלַא .רעלטסניק עשידִיי ןופ ,רעלאמ עטנַאקַאב ןֹופ רעד

 -ליז יד .טרָא ןקיטכיר םעד ףיוא קיטש סעדעי -- לבעמ סָאד .טנדרָאעגנייא לופ

 'רערַאװקיטנַא טימ טנײשעגסױרַא ןבָאה עפַאש רענרעזעלג רעד ןיא רעקיטש-רעב

 'ךוא רעטרעמַאהעג-ןייפ ַא :ןעזעג טרָאד ךיז טָאה םיצפח עשידִיי לָאצ ַא .טייקכייר

 "סיוא טימ רעכעב-תבש ענרעבליז ,ךעלסקיב-םימשב ,ּפמָאל-הכונח רעטצינשעג

 -גורתא עטרימרָאפ-ןייפ ַא ,רעסעמ שדוק-תבש ַא ,רעדליב ןוא תויתוא עטצירקעג
 "ףוטש עשידִיי עדעי ןריצַאב סָאװ ,םיצפח עשידִיי ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא עקשוּפ

 | ,טייקנייש עכעלמיטסקלָאפ ןוא ןח וצ ריא ןביג ןוא
 "פג קרַאמ טָאה -- לעדנַאמ רעטקָאד םעד ןפורעגּפָא טנייה בָאה ךיא ---

 ,רָאטַאיכיסּפ רעדנצנעלג ַא ,ןַאמ רענייפ ַא זיא רע --- ,טגָאז

 | .ןרָאװעג ךיילב זיא לעשַאר

 ?רעטקָאד םעד ןפורעג וטסָאה סָאװ בילוצ --

 | רענייפ ןייז רַאפ ןעקגַאדַאב טלָאװעג םיא בָאה ךיא .םעד ןגעוװ עקַאט --
 .עזָאנגָאיד
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 .טמעטָאעגּפָא רעיירפ טָאה לעשַאר

 .וטעג סע טסָאה וד סָאװ ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .טוג רעייז --

 ףרַאד ןעמ ןוא רענעלּפ עייר עצנַאג ַא ךיא בָאה ,ערעייט ןיימ ,רעטציא --
 -רעבירַא יירד עלַא ךיז ןלָאז רימ זַא ,טכַארט ךיא .ןײרַא טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז
 ריד רַאפ טוג רעייז ןייז טעוו סע .טייצ ןכָאוװ ייווצ ַא ףיוא ַאדירָאלּפ ןייק ןּפַאכ:

 .ןעורּפָא לסיבַא ךיוא ךיז לע ךיא ןוא ,דניק ןטימ

 -פָא ךיז עקַאט טזומ וד .טנכייצעגסיוא !קרַאמ ,עעדיא ענייפ ַא זיא סָאד ---

 יד ,ןיוש ןכַאמ סע ןעק ןעמ ,ןפױלטנַא טשינ ןלעוװ ןטפעשעג יד .טייצ ַא ןעור

 ןטימניא ןענעז רימ ,טלַאק ױזַא זיא ָאד ,רָאפ רָאנ ריד לעטש .ךָאװ ערעדנַא

 זיא סע .ןעמולב ,ןוז טימ לופ טָאטש ַא ןיא ןעמוקנָא ןלעװ רימ ןוא רעטניוו
 | .רַאברעדנוװ

 געט ריפ ןיא טסייה סָאד ,קיטנָאמ ןטסטנעָאנ םעד ןרָאפ ןענעק רימ ,ָאי --
 .םורָא

 לכיימש ַא טימ טגָאזעג יז טָאה --- רעטקָאד םייב ןייז ךיא לעװ ןגרָאמ ---

 ..ךיז טכַאד --- .ךיילב ןוא טיור ןרָאװעג ריא ייב זיא םינּפ סָאד ןוא
 ,ליומ ןיא שוק ַא ןבעגעג ריא טָאה רע

 -- קיטנָאמ ןוא ,ןַאלּפָארע ןטימ ןטעליב ןלעטשַאב ןגרָאמ לעװ ךיא --
 ! ַאדייה

 .טיױרב:-טנװָא םוצ שיט םייב טצעזעג םעדכָאנ ךיז ןבָאה ייז

 עקיציו טלייצרעד ,טכַאלעג טָאה קרַאמ .טגיילעגפיוא ןעוועג ןענעז עלַא

 טָאה רע .עיצקַאזנַארט-סענזיב ןייז טריפעגכרוד טָאה רע ױזַא יװ ןוא ךעלהשעמ

 רעטכעלעג ןייא ןשיװצ רענעלּפ ענייז טלייצרעדסיוא ןוא לענש ,לענש טדערעג

 -נָא טָאה יז .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג זיא לעשַאר ךיוא .ןרעדנַא םעד ןוא

 -געמ טָאה יז זַא ,יז טָאה טכַארטעג ןוא עטכישעג עצנַאג יד ןענעכערַאב ןביוהעג

 ןייז ןיא ןוא גנולדנַאה סקרַאמ ןיא ןשטיײטנײרַא םעד טימ ןבירטעגרעביא ךעל

 -עג ךיז ןוא טלּפַאלּפעג טָאה דניק סָאד ךיוא .יורפ רעדמערפ רעד ךָאנ ןעקנעב

 .טכַארבעג טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,תונתמ יד טימ טליּפש
 טָאה ייז רעביא .גנומיטש רעשינָאמרַאה ַא ןיא ןעוועג זיא החּפשמ עניילק יד

 | ,דיירפ-החּפשמ ןוא טייקמיטניא ןופ קילג סָאד טרעטַאלפעג

 -ייא טלָאװ ָאד יו ,דיירפ טימ לופ ,קידבוט-םוי ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץלַא
 ,קילג זיולב טקיטסענעג קיב

 לקניוו ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טייקכעלרעייפ יד .טקעמשעג ןבָאה םילכאמ יד

 | .ּפָאק וצ ּפָאק ןופ ,לקניוו וצ:

 טנייה יװ ךעלקילג ױזַא טליפעג טשינ גנַאל רעייז ןיוש ךיז בָאה ךיא ---

 | ,טשינ גנַאל רעייז --- טגָאזעג רעלעה קרַאמ טָאה ---
 ענייז טימ םיכסמ זיא יז זַא ,טסייה סָאד .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה לעשַאר

 ,דייר
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאווצנואניינ

 ןעמולנ עקידנענאיװ

 קרַאמ טָאה טייקשירעפעש ןוא עיגרענע רעצנַאג רעד טי

 רע .רענעלּפ עיינ ענייז ןריפוצכרוד ןעמונעג ךיז רעלעה

 סָאװ רענייא יו ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה

 םיא טָאה ןעמ ּוו ,טײקנַארק ַא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא

 ןעמוקעגוצ םיא ןענעז סע ןוא ,עיזופסנַארט-טולב ַא ןבעגעג

 -ענרעטנוא עסיורג וצ ןליוו רעטיײנַאב ןוא תוחוכ עשירפ

 .רענעלּפ ןוא ןעגנומ

 -גײרַא זיא רעלעה קרַאמ ןעוו ,רעטעּפש געט ייווצ ןיא

 יו טקרעמַאב רע טָאה ,שינעגעגַאב רעקידיירפ ןוא שער טימ זיוה ןיא ןלַאפעג

 הרושב טימ ,דיירפ ןוא דוס טימ סעּפע ןענערב ,קידנעילג ןענעז ןגיוא סלעשַאר

 :ןוטעג-יירשעג ַא ןוא לטנַאמ םעד ןָאטעגסיױא טָאה רע .קילג ןוא

 ךיא לעװ ןגרָאמ .ןַאלּפָארע ןפיוא ןטעליב טפיוקעג בָאה ךיא ,לעשַאר --

 -רעטניוו ןייק ןעמענטימ טשינ ןפרַאד רימ .ןכַאז לסיבַא ןקַאּפניא ןפלעה ריד

 .רעמוז ןוא ןוז זיולב ךָאד זיא טרָאד ,םישובלמ

 :ןפורעגסיוא ךיוא ןוא טלכיימשעג טָאה יז

 !רעה ןוא וצ ךיד ץעז ,הרושב עטוג ַא ריד רַאפ ךיוא בָאה ךיא ,קרַאמ -
 ?רעטקָאד םייב ןעוועג טסיב ---
 .ָאי ---

 ?טשינ וטסדער סָאװרַאפ ,ונ ---

 ךָאנ ךימ וטסָאה ,ןעמוקעגנײרַא טסיב טניז .ןדער טשינ טזָאל וד זַא --

 .טרָאװ ַא ןדערסיוא טזָאלעג טשינ

 .ןגייוש לע ךיא ,לעשַאר ,טוג ,טוג ---

 ,טּפטשענּפָא טכייל םיא טָאה יז .ליומ ןפיוא ןוטעג שוק ַא ריא טָאה רע

 ןופ תולוק ןוא סרעטכעלעג יד טרעהעג ךיז ןבָאה רעמיצ ןטייווצ םענופ
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 ךיז ןעמוקעגניירַא זיא סָאװ דניק סהנכש ַא ,דניק ַא ךָאנ ןופ ןוא עלעדיימ רעייז

 | .ןעלעטיג טימ ןליּפש

 ןוא ליטש טדערעג לעשַאר טָאה -- רעטקָאד םייב ןעוועג ןיב ךיא ---

 *גָארט; ךיא זַא ,הרושב עטוג יד טגָאזעגנָא רימ טָאה רע -- .טמעשרַאפ לסיבַא

 ..ןוא

 טרעמַאלקעגנייא טָאה רע .לוטש ןייז ןופ ןוטעג-בייה ַא ךיז טָאה קרַאמ

 .סמערָא עקרַאטש ענייז ןיא ןלעשַאר

 !עלעגנִיי ַא ןבָאה ןלעװ רימ !לעשַאר ,בוט-לזמ ,רַאברעדנּוװ ---

 ?עלעדיימ ַא ןייז טעװ סע זַא ןוא ---

 ןיימ ךָאנ םיא רַאפ ןעמָאנ ַא בָאה ךיא עלעגנַיי ַא ןייז סע טעוװ רשפא ---

 | ,םולשה-וילע ,ןטַאט

 ,ןטָארעג טשיג זיא עלעטיג ?עלעדיימ ַא זיא סע זַא ,טכעלש זיא סָאװ ---

 יי יי יי ? תולעמ עלַא טשינ טָאה ןוא ןייש ,גולק
 טעװ ,ןבעג טעװ טָאג סָאװ .ױזַא רָאנ ךיז טדער סע .,ךָאד טסייוו וד --

 | .העש רעטוג ַא ןיא ןייז סע לָאז .ןעמענ ןעמ
 "עג ךיז טָאה טכיזעג ריא ףיוא ,ןּפיל יד טימ טעשטּפעשעג טָאה לעשַאר

 ןטעבעג ךיז ןיא ליטש טָאה יז .טעבעג ןוא טייקמורפ ןופ קורדסיוא ןַא טגייל

 ,דניזעגזיוה ריא ןצישַאב לָאז רע זַא ןוא ןפלעה ריא לָאז רע זַא ,טָאג

 !קרַאמ ,ךעלקילג ױזַא ןיב'כ --

 עכעלטע .ןעגנערברַאפ רימ ןלעוװ לכ-םדוק !לעשַאר ,טוג ןייז טעוװ ץלַא --

 .תוחוכ עיינ טימ ןעמוקקירוצ ןעמ טצוװ םעדכָאנ ,ַאדירָאלּפ ןיא ןכָאװ

 ?ןעמ טרָאפ ןעוו ---

 ,גָאט רעקידלזמ ַא זיא קיטסניד !קיטסניד ---

 סָאװ םעלַא וצ ןעוועג םיכסמ טלָאװ יז יוװ ,,גנוגעװַאב ַא טכַאמעג טָאה יז

 םעלַא םעד ןופ טקיצטנַא ןוא קידנצייר ,ןייש ןעוועג זיא טכיזעג ריא .טגָאז רע

 ,זיוה ןיא רעטציא ריא םורַא ּפָא ךיז טליּפש סע סָאװ

 א ןעגנודעג טנייה בָאה ךיא זַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאפ ךיוא ריד בָאה ךיא --

 יקירוצ טעװ ןעמ יװ ױזַא .ץַאלּפ רענייפ ַא רעייז .עירָאטַארָאבַאל ַא רַאפ ץַאלּפ
 צרעד ןעמענ ךיז רימ ןלעוו ַאדירָאלפ ןופ ןעמוק

 ּפָאט ןיא טשינ ריד ךָאד טלעפ סע ?קרַאמ ,ױזַא ךיז וטסלייא סָאװ --

 -וצ .ךעלעמַאּפ ןייג ןעק ץלַא ,טשינ ךיז גָאי .ןגָאז טגעלפ עבָאב ןיימ יוװ ,ןײרַא

 טלעוו רעד ףיוא דניק סָאד ןעמוק טעוו םעדכָאנ ,ןעורסיוא ךיז וטסעװ טשרע

 .גנומענרעטנוא עיינ ןייז םעדכָאנ ןוא ,העש רעכעלקילג ַא ןיא

 ןַארַאפ זיא סע .רעיט זיא טונימ עדעי ,ןוט וצ ליפוזַא ָאד זיא סע --

 טגָאז טרָאד .הרות-דומלת רעד ןיא ןעגנַאגעג ךָאד טסיב וד .קוסּפ ַא "קרּפ, ןיא
 ןַארַאפ זיא טעברַא ןוא ץרוק זיא גָאט רעד .."הבורמ הכאלמהו רצק םויה; :ךיז
 ..ליֿפ רעייז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טשינ טסָאה ,קרַאמ ,ןילַא וד ,ךיז טכַאד .ןקיטעּפשרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ --

 ריד ייב טעּפמיא רעד זיולב רָאנ זיא סע .טלעג ןכַאמ וצ ידכ ,ןגָאי וצ ךיז בילי

 -רַאפ גָאט ןדעי טימ זַא ,ץלַא טסניימ ןוא ןעורנייא טשינ טסנעק .סיורג ױזַא
 : ,ןּפַאבקירוצ ןענעק טשינ טסעװ וד סָאװ סעּפע וטסריל

 טשינ ןוא טלעג ןייק ךָאנ טשינ ךיז גָאי ךיא !לעשַאר ,טכערעג טסיב --

 ןרױלרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זיולב !כַאז עטסוּפ ץלַא זיא סע .גלָאפרעד ךָאנ

 ןּפַאכקירוצ טשינ ןעמ ןעק ,ןרָאי ערעטיב יד ןיא טייצ ליפ ױזַא

 טָאה ןשטנעמ ןענָאילימ .ןכַאמרעביא טשינ סָאד ןעק רענייק ,ןלַאפרַאפ ---
 ,ןפָארטעג סע

 ןריולרַאפ ןבָאה ערעדנַא זַא ,ןײרַא טכַארט ךיא ןעוו !רעכיז ,רעכיז

 ?ןגָאלקַאב ךָאנ ךיז ךיא ףרַאד סָאװ ,עטסטנעָאנ ערעייז ,סנבעל ערעייז
 ָאד ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה רעמיצ ןטייוצ ןופ תולוק ןוא סרעטכעלעג יד

 ַא יװ רעדָא ,גרעב יד ןיא ןעגנולקעג ןטלָאװ ךעלקעלג ענרעבליז יו רעקַא
 ,ןלַאפ-רעסַאװ ןופ שיור רעקידנקסעילּפי

 -- טּפַאכעג קרַאמ ךיז טָאה -- ןעלעטיג טשוקעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא --
 ! עלעטיג

 ךיז ןבָאה ךעלעדיימ ייוצ יד ּוװ רעמיצ ןטייוצ םעניא ןירַא זיא רע
 ,טליּפשעג

 -וַצ טימ ןסָאלפעגרעביא טָאה ריא ןיא ץלַא .טלטיורעג ךיז טָאה לעשַאר
 ,קילג ןטלופרעביא ןוא טייקשימייה טימ ,טייקנדירפ

 ריא ןיא טָאה קינייװעניא .טייצלָאמ סָאד ןטיירגוצ ךיק ןיא ןיײרַא זיא יז

 ןסקַאװ ןָא טבייה סָאװ ,לשפנ םעד ןופ לּפַאצ םעד טליפעג ןיוש טָאה יז .ןעגנוזעג

 ןפיוא טכייל ןעוועג ריא זיא סע ,טוג ןעוועג ריא זיא סע .םירעדעג עריא ןיא

 ץלַא .טשוקעג ןוא טלעװ עצנַאג יד ןעמונעגמורַא רעטציא טלָאװ יז .טימעג

 ..ץלַא ,קילג -החּפשמ ןעמיטניא םעד רַאפ טניולעג ךיז טָאה
 "ןָאסדָאה ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טניװ רעפרַאש ַא .טיולבעג טָאה טכַאנ יד

 ךייט ןרעביא ןגיוצעג ןבָאה ןפיש .ןסַאג ןוא ןרעיומ ןיא ךיז ןגָאלשעגנָא ,ךייט

 ןבָאה ןפיש יד ןופ סענעריס יד .ןירַא שינרעטצניפ רעיולב-ףיט רעד ןיא

 רעטצנעפ ןוא רעזייה יד ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה ןעמורב סָאד ןוא טמורבעג
 .ךייט-ןָאסדָאה ןופ גערב םייב ןגיל סָאװ יד ןופ

 שינעמורב ַא ןגָארטרַאפ ךיז טָאה סרעלעה יד ןופ הריד רעד ןיא ךיוא |

 .רעטצנעפ יד ןופ טייז רענעי ןופ טגיל סָאװ ,ךייט םענופ טייקטייוו יד ןוא
 .ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןָאפעלעט רעד

 -רעדניק ןופ ןעמוקעגניירַא זיא רעטשרע רעד .ךיק ןיא ןעוועג זיא לעשַאר
 ,"וָאלעה,; טגָאזעג ןוא לביירט סָאד ןביוהעגפיוא טָאה רע .קרַאמ רעמיצ

 יד ,םינּפ ןופ ןענורעגּפָא םיא זיא טולב סָאד .טרַאטשרַאפ ןבילבעג זיא רע |

 טלעפעג םיא טָאה סע .ןדער טנעקעג טשינ טָאה רע .טצילבעגפיוא ןבָאה ןגיוא
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 -ןעיורפ ַא טָאה טייז רענעי ףיוא .סעגר עכעלטע טרעיודעג טָאה סָאד .םעטָא

 ךופ קעװַא טייקטרעוילגרַאפ יד זיא ךעלדנע .שיזיוצנַארפ ןיא טדערעג עמיטש

 טָאה רע .בייל ןייז ןיא ןטינשעגניײרַא טלָאװ ץילב ַא יװ ןעוועג זיא סע ,ןקרַאמ

 :ןוטעג יירשעג ַא

 | ! ןידָאלק --
 .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ רעדיו זיא רע .ןדער טנעקעג טשינ רע טָאה רעמ

 .ןטסגנַא ,גנושַאררעביא ,דיירפ ,ןייּפ ,קערש :טרעטיצעגפיוא טָאה םיא ןיא ץלַא

 ךיוא .ןַאמ ןפיוא טקוקעג טָאה יז ,לעשַאר ןעמוקעגנײרַא זיא ךיק רעד ןופ

 קירוצ ףיוא טירט ַא טכַאמעג טָאה יז .,ךיילב קידארומ ןרָאװעג זיא טכיזעג ריא

 קירוצ סעגר עכעלטע טימ טָאה יז .ןַאמ םוצ רעטנענ טירט ייווצ רעדיוו ןוא

 ַא ןגיוא עריא רַאפ רעטציא ךיז טָאה ץלַא .יורפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד טרעהעג
 .בייל ןיא ןוטעג:טינש ַא שזַא ריא טָאה סע ,ןייּפ ,רעיורט ,קילגמוא :ןוטעג -יירד

 | | :ןוטטעג עשטפעש ַא טָאה יז

 !זדנוא ףיוא תונמחר בָאה ,תונמחר בָאה ,טָאג ---

 א טימ סעּפע ןוא לוק ןגייא ןייז טימ סעּפע טדערעג קרַאמ טָאה רעדיוו

 :טנעָאנ רעד ןופ ןוא טלעוו רעטייוו א ןופ ןעמוקעג זיא סע .לוק דמערפ

 ?ןכָאװ סקעז דלַאב ?ןיוש גנַאל יו ,קרָאי-וינ ןיא טסיב וד ,ןידָאלק ---

 ןרילָאק יד ןטיבעג ךיז ןבָאה םינּפ ןייז ףיוא .טכרָאהעגניײא ךיז טָאה רע

 -סױרַא םיא טָאה ןרעטש ןפיוא ,ךיילב -- וצ טיור ןופ ,טיור --- וצ ךיילב ןופ
 .ןלעשַאר ןופ טייז רעד ןיא טקוקעג טשינ טָאה רע .סייווש רעטלַאק ַא טצעזעג

 ,קרָאי-וינ ןופ טייו-ןטלעװ ןעװעג זיא רע .ןעזעג טשינרָאג רעטציא טָאה רע

 טשינרָאג םיא רַאפ רעטציא טָאה סע .דניק ןוא בייוו ןייז ןופ ,םייה ןייז ןופ

 'ריא סָאװ ,יורפ יד ,ןָאפעלעט טייז רענעי ןופ עמיטש יד זיולב .טריטסיזקע

 ,טנעָאנ ױזַא ךיוא ןוא טייוו ,זעירעטסימ ױזַא ןעוועג זיא ןזעו ריא ןוא עמיטש

 +סרעלעה יד ןופ טסענ רעליטש רעד ןיא ןעגנערבניירַא טעוװ סָאװ יורפ יד

 ,גנולסיירטעצ ןוא קילגמוא

 טָאג .יעוובָאס רעד ןיא טקרעמַאב ךיד ...ךייא בָאה ךיא .ןידָאלק רעכיז --

 טנעקעג טשינ ךיד בָאה ךיא .קרָאי-וינ ץנַאג רעביא םורַא ךיד ךוז ךיא ,רעניימ

 .תועט ַא טכַאמעג בָאה ךיא זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ןעניפעג

 עדייב ייז סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה לעשַאר .שיזיוצנַארפ טדערעג טָאה רע
 םעד ןיא דייר ענייז ןופ טייקנילפ יד ןּפַאכפױא טנעקעג טשינ טָאה יז .ןדער

 ןוא ןעגנוגעװַאב ,סעיצָאמע ענייז ןופ ,ןעגנַאלק יד ןופ רעבָא ,ןושל ןדמערפ

 ,טדער ןעמ סָאװ ןגעוו ןענַאטשרַאפ יז טָאה ךַארּפש רעד ןופ ךיוא

 דיא רע .טייז סלעשַאר ןיא טקוקעג טשינ ןוא טדערעג רעטייוו טָאה רע

 .טייקטרעווילגרַאפ ןייז ןופ סױֹרַא ןיוש זיא רע .טשיורַאב ,טריטלַאזקע ןעוועג
 .יזַא ,טניימעג בָאה ךיא .קרָאי-וינ ןיא וטסוט סָאװ ---
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 "עג טייקכייללב ַא רעדיװ טָאה םינּפ ןייז ףיוא .טכרָאהעגנייא ךיז טָאה רע

 | ,טליּפש

 .ירו"ץעגרע טסיב וד זַא ,רעמ טשינ טסבעל וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --

 .ָאד טסיב וד זַא ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא רעבָא .טכַארטעגרעביא ץלַא בָאה ךיא

 .א?טנייה ךָאנ ?ןעוו !רעכיז ןעז ךיד לעװ ךיא יצ

 .ךיילב רעייז ןעוועג זיא םינּפ ריא .ןלעשַאר ףיוא ןוטעג קוק ַא טָאה רע

 דןעוו .סַאג עט71 יד ,לעטָאה-ןָאטלופ ןיא ?ּוװ .ןגרָאמ .טנייה טשינ ,ןיינ ---

 -נּוװ זיא סע .עמיטש רעקידנעגנילק רעד טימ ,ןידָאלק עבלעז יד ?גָאטימכָאנ

 בָאה ךיא ...גנודניפרעד ַא טכַאמעג ,רעקימעכ ַא ןיב ךיא ?וט ךיא סָאװ .רַאברעד

 .?ןעמָאנ ןיימ ...וד .רעניימ טָאג ,ָא ...סָאװ ...דניק ַא בָאה ךיא ...טַאהעג הנותח

 ..?קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג וטסיב םעד ןגעוו .ךעלגעמ טשינ

 ךיא ןפמערק טליפעג טָאה יז ,לוטש ַא ייב ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה לעשַאר

 "נייא ךיז טָאה רע .רענייב יד ןיא טלעק ַא טליפרעד רעדיוו טָאה קרַאמ .בייל

 טדערעג ךיוא טָאה רע .ןָאפעלעט םעניא יורפ רעד ןופ דייר יד ןיא טרעהעג

 :טלמַאטשעג טָאה רע .רעטרעוו עטקַאהעגּפָא
 .ײצילָאּפ יד ...סייוו ךיא ..ַאדירעל ןיא רימ ןופ קעװַא ךָאד טסיב וד --

 ןטעטילַאמרָאפ ?קרָאי-רינ ןיא וטסביילב גנַאל יו ,ייֵצילָאּפ יד םוטעמוא .ָאי

 טעוו ןעמ .ןריּפַאּפ עלַא טסָאה וד ...ןריּפַאּפ עסיוועג ןוא ןטעטילַאמרָאפ עזיולב

 .טַאהעג הנותח טשינ ךָאנ טסָאה וד .ןריפכרוד טכייל ,ךיא ביילג ,ןענעק סָאד

 ?ןידָאלק
 .שיט ןופ םיוז םייב ןָא ךיז טלַאה .ךיילב זיא לעשַאר יוװ ןעזעג טָאה רע

 .רעדניק יד ןופ דייר ןוא סרעטכעלעג ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה רעמיצ ןטייווצ ןופ

 "רעביא טָאה טלעװ יד .רָאי ליפיוזַא רעבָא .ָאי .ריד ןופ טכַארטעג --

 סע רעוו טסייוו וד .ןרַאפעג ןוא סמערוטש עטסערג יד טייצ רעד ךרוד ןגָארטעג

 ? קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא

 ַא טָאה רעּפרעק ןייז

 ...עקשטנעה סנַאה --

 .עלעגר ַא ,עקנילייו ַא ןבילבעג ליטש זיא רע

 וד סָאװ ,טוג זיא סע .ןַאמ ןייד ןופ ,רעדורב ןיימ ןופ רעדרעמ רעד --
 רימ טסעוװ ,ןידָאלק .וד ,ןכוז וצ ןָא םיא ךיא בייה ןגרָאמ ןיוש .ןעמוקעג טסיב
 רעד ןייז טסעװ וד .ןענופעג םיא לעװ ךיא .וט סע טסעװ וד .רעכיז .ןפלעה
 קנַארפ םורַא ךיז טיירד רע .ןעוועג זיא רע עיטסעב ַא רַאפ סָאװ תודע רעטסעב
 .טכַאמעג םיא טָאה רעדורב ןיימ סַאװ ,ןרעטש ןפיוא םַארש ַא טָאה רע .יירפ ןוא

 ןיא טקוקעגנײרַא טָאה יז .םינּפ ןגעק םינּפ םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא לעשַאר
 .ןדער ןרעהפיוא טלָאװעג טָאה רע ,ןּפיל עקידרעטיצ ענייז ןיא .טכיזעג ןכיילב ןייז

 ,טדערעג רעטייוו טָאה רע רעבָא

 .ןוטעג רעטיצ ןקרַאטש
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 טנוה ַא יוװ ןדרָאמרעד םיא לעװ ךיא ...ןידָאלק ,ןעניפעג םיא ןלעװ רימ --
 .קרָאי-וינ ןופ סַאג ןטימניא

 .טדערעג רעטייוו טָאה רע ,לברַא םייב ןוטעג ערָאט ַא םיא טָאה לעשַאר

 ,טוג ,גָאטימכָאנ ,ריד ייב לעטָאה ןיא ןייז לעװ ךיא .ןידָאלק ,ןגרָאמ ---
 .טקוקעגנָא ףרַאש םיא טָאה לעשַאר

 ,זיוה ןיא זדנוא ייב ןדַאלנײא ךיד ןלעװ רימ --

 טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענייז .לביירט-ןָאפעלעט סָאד טגײלעגקעװַא טָאה רע
 .טרעטיצעג ןבָאה 'ןּפיל ענייז .דליוו ןוא רַאטש

 ןעזעג יז טלָאװ ר רע יוװ ,עדמערפ ַא ףיוא יװ ,בייוו ןייז ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ,לָאמ ןטשרע םוצ רעטציא

 .טגָאזעג ליטש טָאה יז .טנעקרעד םיוק םיא טָאה יז

 ,וצ רימ גָאז ,קרַאמ ,ןעז יז ןייג טשינ טסעװ וד --

 ,םולח ןטוג ןוא ןזייב ַא ןופ סױרַא זיא רע .ןוטעג לסיירט ַא ךיז טָאה רע

 טָאה רע ,טלעוו רעטייוו ,רעטייו ַא ןופ עגר רעד ןיא ןעמוקעג קירוצ זיא רע
 :טגָאזעג ליטש ךיוא

 .ןעז יז זומ ךיא ,לעשַאר זומ ךיא --

 .ןָאק ןיא טייטש ןבעל ןייד ,קרַאמ --

 ךיז רַאפ יו טדערעג רע טָאה -- עגושמ רַאפ ןטלַאהעג ךימ טָאה ןעמ ---

 טסייו רע ,קרָאי-וינ ןיא ,רָאטַאיכיסּפ רעטסװַאב ַא ,לעדנַאמ רעטקָאד -- ןײלַא

 -וצ ןיב ךיא ,סעיצַאניצולַאה זיולב ןעוועג ןענעז סע זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ,ץלַא

 ךיא .קַאינַאמ ןייק טשינ ןיב ךיא .רָאלק ןרָאװעג רעטציא זיא ךַאז ןייא זַא ,ןדירפ

 ןופ לעווש רעד ייב טשינ ךָאנ ייטש ךיא .שינעדערניא ןייק ןופ טשינ דייל
 ,..טשינ ךָאנ .תעגושמ

 ,ךיד םערַאברעד ,קרַאמ ---

 רע .ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעגניײרַא ,בייוו םוצ רעטנענ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ;טגָאזעג טָאה

 ןעז ןגרָאמ זומ ךיא .הצע רעדנַא ןייק טשינ בָאה ךיא .לעשַאר ,זומ ךיא --

 .ןענידָאלק
 וד .ךיוא ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא רעטציא ןיב ךיא .דניק רעזדנוא --

 ,טשינ סע וט .סנבעל עכעלטע רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ריד ףיוא טסגָארט

 | .קרַאמי

 / ,אזיא יז ,ןידָאלק יד ,יורפ יד .טשינ טסייטשרַאפ וד ,לעשַאר --

 ,ורפ רעד טימ זיא סע סָאװ ןלייצרעד רימ וטסייג רעטציא טשרע --
 ֿ ?הנותח רעד ךָאנ רָאי עכעלטע ןענעז רימ יוװ םעדכָאנ

 .ןדער וצ םעד ןגעוו ןטימעגסיוא בָאה ךיא --

 יד רעדָא ,ךיא רעדָא .קרַאמ ,ןייגנָא טשינ רעטייוו ױזַא רעבָא ןעק סע --

 ,ביל יז טסָאה וד ,ןסימָארּפמָאק ןייק ףיוא ןייגנייא טשינ רעמ לעװ ךיא .ןידָאלק
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 .ןגיושעג טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע

 ךיז ןבָאה ןגייווש םעניא .ןגייווש קידנקירדרעד ךעלנייּפ ַא ןעוועג זיא סע

 ןוא ןַאמ .רעדניק עקידנליּפש יד ןופ ךעלעמיטש עקידנעגנילק יד ןסירעגניירַא
 .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןקוק וצ טמעשעג ךיז ןבָאה בייוו

 | ,ןדער ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע

 ,בייוו ןוא ןַאמ יװ ױזַא ןעוועג ןענעז רימ .ןעמָאנ ןיימ טגָארט ןידָאלק --

 -רעטנוא יז טָאה קרַאמ .ןלַאפוצמוא יװ גנוגעװַאב ַא טכַאמעג טָאה לעשַאר

 ,טּפַאכעג

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו ,ריּפַאּפ ַא זיולב זיא סע .טשינרָאג זיא סע --

 עריא ןריולרַאפ טַאהעג טָאה יז .ןבעל סָאד טעװעטַארעג רימ טָאה יז .עינַאּפש

 ןַאמ סלַא ךיז ןבעגוצנָא יו הצע ערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןטנעמוקָאד

 יד ןייטשרַאפ טספרַאד וד .טכעלש רעייז ןעוועג טלָאװ סָאד טשינ ןעוו .בייוו ןוא

 -רַאפ טלָאװעג טָאה ןרעדנַא םעד רענייא .ןשינעעשעג יד ,טייצ יד ,ןדנעטשמוא

 .גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ,סַאה ,האנש ןופ טלעוו ַא ןעוועג .ןטכינ

 ,טלמרומעג יז טָאה --- ייטשרַאפ ךיא --

 ןפרָאװעגרעטנוא זיא שטנעמ רעדעי .ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע --

 םעלק ַא ןיא םיא טפרַאװ ,ןשטנעמ ןטימ ךיז טליּפש לרוג רעד ןוא .לרוג ןייז

 ײלרעלַא .ןכַאז עכעלנייּפ ײלרעלַא וצ םיא רַאפ טיירג ,טיוט ןוא ןבעל ןשיװצ

 ַא ןיא יװ ,טײרדעגנײרַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןכלעוו ןיא ליּפש רעטסיוװ ַא .םירוסי
 ,ןפלעה טשינ רעטציא רימ ןעק ךיא .טניווד לבריוו

 ?טשינ וטסרעפטנע סָאװרַאפ ?קרַאמ ,ביל יז טסָאה וד ---

 .ןרעפטנע וצ רעווש רימ זיא סע --
 ,קרַאמ ,ןרעפטנע רימ טזומ וד --
 ןטכייפ ַא טימ ןרָאװעג ןפָאלרַאפ ןענעז ענייז ןגיוא יד .ןגיוושעג טָאה רע

 טשינ ןעק רע .ףמַאק רעטסיוװ ַא ןָא טייג בייל ןייז ןיא זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .לּפענ

 ,ןיינ --- ןגָאז טשינ ןעק ןוא ַאי ןגָאז

 ןעגנערבסױרַא טשינ סע ןעק ךיא --

 ןופ קיגנעהּפָא זיא רעטייוו ןוא טנייה ןופ ןעמַאזוצ ןבעל רעזדנוא ,קרַאמ --
 ,טרָאװ:ןרע ןייד ףיוא ןגָאז רעטציא טזומ וד .רעפטנע ןייד

 .לעשַאר ,ביל ךיד רָאנ בָאה ךיא --

 ,ןײלַא ריד טימ רעכיז טשינ טסיב וד .דייר ענייד ןיא ךיז טסלקַאװ וד ---

 .ןרעפטנע ױזַא טשינ טסרָאט וד ,ױזַא טשינ גיוט סע

 ,ביל ךיד רָאנ בָאה ךיא זַא ,לעשַאר ,סע טסייוו וד ---

 ךָאד טסנעק וד ?ןידָאלק רעד בילוצ טלסיירטעצ ױזַא וטסיב סָאװרַאפ --

 תמא ןַא ףיוא יז טסלָאװ ביוא ,וליפַא קנַאדעג ןייד רַאפ .טרָא ןייק ןעניפעג טשינ

 רעכיז ןעוועג טסלָאװ .טרעפטנעעג שרעדנַא ץנַאג רימ וטסלָאװ ,טַאהעג ביל טשינ
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 ןוא טשינ טסייו וד .ךיז וטסלקַאװ רעבָא ױזַא .ןעקנעד ןיא רעכיז ,ךיז ןיא
 | ,ןייּפ ןוא קילגמוא ןדייב זדנוא ףיוא טסגנערב

 ןייא טדניב ןעמַאזוצ זדנוא .ןעז יז זומ ךיא רעבָא ,ביל טשינ יז בָאה ךיא ---
 ךיוא ךיא בָאה ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא ןידָאלק ביוא ,לעשַאר ,טסיײטשרָאפ וד ,לרוג
 סנַאה שטייד רעד ,ףלָאװ רעדורב ןיימ ןופ רעדרעמ םעד קרָאייוינ ןיא ןעזעג
 ,זומ ךיא .ןענופעג ךיא זומ םיא .עקשטנעה

 ! קרַאמ ,קרַאמ ---

 -רעדנּוװ ַא זיא ןידָאלק .ןעניפעג וצ םיא רעטכייל ןייז רימ טעװ רעטציא --
 ריא טעדרַאמרעד טָאה רע ..ךיוא םיא ןעק יז ,ןפלעה רימ טעװ יז .תודע רערַאב |

 : ,דָיי ַא ,ןַאמ
 םערַאברעד .זיוה רעזדנוא ףיוא קילגמוא רעטיב ַא טסגנערב וד ,קרַאמ --

 סעגרַאפ ןוא עקשטנעה סנַאה םעד ןעז ןופ קנַאדעג םעד ךיז ןופ ּפָא לסיירט ,ךיז
 עלַא יד ןריפכרוד טעװ רע ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעמענ טסעװ וד ,ןידָאלק יד ןיא
 םיוא ,ןעמָאנ ןייד טגָארט יז סָאװ ..םעד טימ ,ריּפַאּפ םעד טימ ןטעטילַאמרָאפ
 ..ןעמָאנ רעד זילב יו רעמ טשינ רָאנ זיא סע

 .ןעז יז זומ ךיא ,לעשַאר ,טשינ ןעק ךיא ---
 ,זיוה ןופ ןײגקעװַא ןוא דניק סָאד ןעמענ ךיא לע --
 לייורעד לעװ ךיא ןוא דניק ןטימ ַאדירָאלפ ןייק ןרָאפ טסעװ וד ,ןיינ ---

 | | ,ןקידיילרעד ץלַא
 ..?ריא טימ ןעגנערברַאפ ,ןידָאלק יד גָאט ןדעי ןעז --
 | ,עקשטנעה סנַאה ןענופעג ןלעװ רימ .ןיינ ---
 ,ךעלקילגמוא ךיז טסכַאמ .תעגושמ ענייר ַא זיא סע --
 ןיב ךיא ,עגושמ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ךיוא טלָאמעד עלַא ךָאד טָאה ריא --

 ןוא לַאמרָאנ ץנַאג ןיב ךיא .טרעקרַאפ טזָאלעגסױא רעבָא ךיז טָאה סע .קַאינַאמ ַא
 ,ןייז העוט טשינ רעטייוו ךיז לעװ ךיא ןוא ןעוועג העוט טשינ ךיז בָאה ךיא

 ?רעכיז ױזַא וטסיב ןענַאװ ןופ ---
 -רעד ריד בָאה ךיא ,לעשַאר ,טסקנעדעג וד ,ךימ טריפ רעניימ לרוג רעד ---

 -רעד ריד בָאה ךיא .טיוט ןופ טעװעטַארעג לָאמ ייווצ ךימ טָאה טנוה ַא יו טלייצ
 ןוא טיוט ןופ טנוה ַא טעװעטַארעג לָאמַא ןבָאה רימ .ױזַא זיא סע סָאװרַאפ טלייצ
 ,ןלָאצּפָא רימ לָאז היח ערעדנַא ןַא ידכ ,ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא

 ,ןביולגרעבָא ןוא שינעדערנייא ---

 ןטלָאװ רימ .ןביולגרעבא ןוא שינעדערנייא זיא ןבעל רעזדנוא ןיא ץלַא ---
 רעבָא זיא סע .טסגָאז וד ױזַא ןייז לָאז רעבָא ןריטסיזקע טנעקעג טשינ םעד ןָא
 לָאז ךיא ידכ ,ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ךַאז ענעעשעג ַא ךָאד
 ךיא לעװ טולב סרעדרעמ םעד טימ .טולב סרעדורב ןיימ רַאפ טלָאצַאב ןעמענ
 ..טמיטשַאב ױזַא זיא סע .טלָאצַאב ןעמענ

 סָאװ ,ןייוועג ַא ןטלַאהנייא טלָאװעג טָאה יז .ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה לעשַאר
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 ןעוועג זיא סע .טנעקעג טשינ רעבָא טָאה יז ,סיױרַא בייל ריא ןופ ןסירעג ךיז טָאה

 "עג טָאה יז .ןייועג רעטיב ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא טָאה יז .ריא ןופ רעקרַאטש
 ךיז טָאה קרַאמ .ערָאנ ַא ןיא היח עטעדנוװראפ ַא יו טרעמָאיעג ןוא טעשעה

 ;ןקִיורַאב יז טוװּורּפעג ןוא סמערָא ענייז ןיא ןעמונעגנײרַא יז טָאה רע .ןקָארשרעד

 םענייק טשינ בָאה ךיא !ביל ךיד בָאה ךיא ,ןייז טוג טעו סע ,לעשַאר ---|

 !ערעיײט ןיימ ,ךיז קַיורַאב .ךיד רָאנ יו טלעוו רעד ףיוא רעמ
 ןופ ןעמוקעגנירַא זיא עלעדיימ סָאד .טקַיורַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה יז

 וצ ןפָאלעגוצ זיא יז .ענעצס רעטסיוװ רעד ףיוא טקוקעג טָאה יז .רעמיצ ןטייווצ
 | : ןייװעג ַא טימ ךיוא רעטומ רעד

 ! עמַאמ ---

 ַא ןיא טקישעגנײרַא יז ןוא לּפעק ןרעביא טעלגעג דניק םעד טָאה קרַאמ

 ןופ ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה דניק סָאד .עלעדיימ רענעי וצ רעמיצ ןטייווצ

 ןוא ןגיוא עיולב עסיורג יד ןיא תונמחר טימ טעילוטעג ךיז ןוא רעטומ רעד

 : טגערפעג
 | ? עמַאמ ,וטסנייוו סָאװ ---

 ,טגָאזעג קרַאמ טָאה --- שיט םייב ּפַאלק ַא ןבעגעג ךיז טָאה יז ,טשינרָאג --

 ןפיוק ריד ךיא לעװ ןגרָאמ .עטרבח ןייד טימ ןליּפש ךיז ןיירַא ,עלעטיג יג --

 .עקלַאיל רעד רַאפ עלעגיוו ַא ךיוא ןוא ,עקלַאיל עסיורג עיינ ַא

 טָאה יז ,דניק ןרַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז .ןענייו טרעהעגפיוא טָאה לעשַאר
 עלעדיײמ סָאד ,לּפעק ןרעביא דניק םעד טעלגעג ןוא ןרערט יד טשיװעגּפָא ךיז
 .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירַא זיא

 ,סמערָא ענייז טימ טמעלקעגנייא יז טָאה רע ,ןלעשַאר וצ ןפָאלעגוצ זיא קרַאמ

 ןייא ןענידָאלק ןעז זיולב לעוו'כ ..,ךיא .ץלַא ,טוג ןייז טעוו ץלַא ,לעשַאר --

 -נע טוג ךיז טעװ ץלַא .עקשטנעה סנַאה ...םעד ןכוזפיוא ךיא לעוװ םעדכָאנ ,לָאמ

 -עג טשינ זיא החּפשמ ןיימ ןופ רענייק .עגַאל ןיימ ןייטשרַאפ טספרַאד וד ,ןקיד

 .רעדורב ןיימ ןופ טולב םעד רַאפ ךיז ןעמענּפָא שטָאכ ךָאד זומ ךיא .ןבעל ןבילב

 יד ןוא -- טעשעהעג יז טָאה -- ןעמוקעגמוא ךָאד ןענעז ןדִיי ןענָאילימ ---

 ,.רעדרעמ יד טשינ ןכוז םיבורק

 סָאװ ,ןסעגרַאפ רימ סָאװ ןבעל רעזדנוא ןיא עטסכעלקערש סָאד זיא סָאד ---

 ןסעגרַאפ ךיז ןכַאמ רימ רעדָא ,רעדרעמ יד ןביגרַאפ רימ .ןוטעג זדנוא טָאה ןעמ

 ַא זיא סע .סנבעל ןענָאילימ יד רַאֿפ ,טולב םעד רַאפ טלָאצַאב ךָאנ טמענ ןעמ ןוא

 יד טשינ טכוז ןעמ ,טסגָאז וד סָאװ תמא זיא סע .טשינ סע ןעק ךיא .,הּפרח עטסיוו

 טרעוו טולב ןיימ .ןבעל שידִיו ַא רַאפ קרַאמ עכעלטע ןלָאצַאב ןשטייד יד ,רעדרעמ

 ךָאנ ףיולעג רעטסיוו ַא ןרָאװעג זיא סע .סָאד רעה ךיא ןעוו ,טרעווילגרַאפ רימ ןיא

 טשינ וליפַא ?סיוא טנייה טכַאמ ןבעל שידִיי ַא ליפיוו טסייוו ,טלעג ןשטייד םעד

 -קעּפס רעשינָאלווייט ַא זיא סע .ןטסיופ יד ןיא ןכַאל ןשטייד יד .רַאלָאד ןעצ ןייק
 סע .האיצמ עדליוו ַאזַא ןעלדנַאהוצנייא ףיוא טכירעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .לקַאט
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ,טרעטיילעג ןוא ןייר טרעוו סרעייז ןסיוועג סָאד ,הּפרח יד ּפָא ןשַאוװ ייז ,ךיז טניול

 ףוצרּפ ןיא ייז קירוצ ץלַא סָאד טרעדיילש סָאװ ,ןענופעג רעוו שטָאכ ךיז זומ סע

 .סַאג ןיימ ןיא רשפא טניוװ רע ,סַאג ןיימ ףיוא ייברַאפ טייג רעדרעמ רעד .ןײרַא

 ריד סע לע ךיא .תונמחר רימ ףיוא בָאה ,ךימ ייטשרַאפ !לעשַאר ,טשינ ןעק ךיא

 ..ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 ןסיורג ןיא ןבילבעג זיא רע ,ךיק ןיא ןײרַא זיא יז .טדערעג טשינ רעמ טָאה יז

 םורַא ךיז טלקיוװ רעיורט רעטסיװ ַאזַא ,טנלע ןקידארומ ַאזַא טליפעג ןוא רעמיצ

 ,םיא ףיוא ןָא ךיז טקור גרַאב רעקיזיר ַא ,םיא

 נָא לא
* 

 ,ןגייווש ןכעלנייּפ ןיא ,ןגייוושליטש ןיא טיורב-טנווָא ןסעגעג ןבָאה ייז

 ןטימ לָאז יז ,ןלעשַאר ףיוא ןקריוו טווּורּפעג רעדיוװ קרַאמ טָאה ןסע ןכָאנ

 / .ןרעה טלָאװעג טשינ םעד ןופ טָאה לעשַאר .ַאדירָאלּפ ןייק ןרָאפ דניק

 -וצ טשינ טעליב-עזייר ןיימ לעװ ךיא .ןעמוקוצ ךיא לעװ רעטעּפש ךָאװ ַא --

 ,קרָאי-וינ ןיא ךָאװ ןייא ןיילַא ךימ זָאל .ינַאּפמָאק רעד ןבעגקיר

 :טכַאנ יד םעדכָאנ

 ןיא ןגעלעג ןענעז עדייב ,ןטעב יד ןיא רעדנוזַאב ןגעלעג זענעז בייוו ןוא ןַאמ

 ליפוזַא סעּפע ןוא םולח רעזייב ַא טבעוושעג טָאה ןדייב רעביא ,ןייּפ ןופ ליונק ַא

 .ןעגנילשוצנייא ךיילג יז ,רעמיצ ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא טרַאּפשעג טָאה רעיורט

 רע :ןעקנַאדעג עזייב ןופ רעטנָאלּפ ַא טימ טעיָארעג טָאה חומ סלעשַאר ןיא = |

 טָאה יז ,קילגמוא ןַא וצ טייג רע .יורפ ענעי ביל טָאה רע .,ןענידָאלק ןופ טכַארט

 טוג ױזַא ,ןעמערַאברעד ריא רעביא ךיז לָאז רע ,טָאג ןטעבעג רעטצניפ רעד ןיא
 ,ּפעלק עטסיוו יד ןעמוקַאב טָאה יז ןעוו ,ריא רעביא טמערַאברעד ךיז טָאה רע יו

 ץלַא טניימ רע .ןפלָאהַאבמוא זיא רע זַא טסּוװעג טָאה יז ,ןקרַאמ טַאהעג ביל טָאה יז

 הצע ןייק טשינ ךיז ןעק רע .תונמחר ךעלקערש ַא םיא ףיוא זיא סע זַא ,ןטוג םוצ
 ןייק טשינ טעז רע .לפייווצ ,םירוסי טימ טלעוװ ַא ןיא טלקיוװרַאפ זיא רע ןבעג

 ,טײקשירַאנ ַא ןײגַאב ןופ ןטלַאהּפָא ןענעק םיא טעװ ןעמ ביוא טסייוו רעוװ .געווסיוא

 ,.2 טסייוו רעוו

 ןבָאה ייז .סטמיטשַאבמוא סעּפע טימ ,דוס טימ טרעטצניפעג טָאה טכַאנ יד

 .טריפ לרוג רעד ןיהווװ ,ןעשעג טעװ סע סָאװ ,ןוט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ עדייב

 ...ףליה ןוא טסיירט ךָאנ טעבעג ,טעבעג ןיא טבעװרַאפ ןעוועג ןענעז עדייב
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירד

 לופ טשינ לאטנייק טרעוו םי רעד

 ,ןכָארבעגפיוא טָאה גָאט רע

 לעשַאר ,ךיז ןשיװצ טדערעג טשינ ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ וו

 -שירפ)טיירגעג ךיק ןיא טָאה יז .עלעדיימ סָאד ןָאטעגנָא טָאה || א

 זַא ,טסּוװעג טָאה יז .טנייועג טָאה ריא ןיא ץלַא .קיט ||;8

 ןוא ןענידָאלק ןעז טנייה טעװ רע .ןעשעג סע טעװ טנייה ||
 -מוא זיא סע .ןעמוקסורַא טעװ םעד ןופ סָאװ טסייוו רעוו

 ?ײזַא רעסעב סע זיא רשפא ,ןטלַאהוצנייא םיא ךעלגעמ !

 לָאמנייא .יורפ יד ןעז לָאז רע םיא רַאפ רעסעב זיא רשפא

 | ,ןצַאלּפפיױא זייא סָאד לָאז לָאמשלַא רַאפ

 ןעגנַאגעגנָא בייל ןייז ןיא זיא טכַאנ עצנַאג ַא ,טדערעג טשינ טָאה רע ךיוא

 -עג עלַא יד ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג טָאה רע :ןײלַא ךיז טימ ףמַאק רערעטיב ַא

 רע טניז ןעגנַאגרַאפ זיא סָאװ גָאט ןדעי ןופ ,ךיז ןיא ןוא םיא םורַא ןשינעעש

 "עד ןעזסיוא ריא ןורכז ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןענידָאלק ןעזעג טשינ טָאה

 ןיא ןשעלסיוא ץלַא סָאד טוװורּפעג רע טָאה רעטעּפש טונימ ַא טימ רעבָא .טלָאמ

 םיא טָאה עמיטש סלעשַאר .טרעטסייגַאב םיא טָאה ןלעשַאר ןופ טלַאטשעג יד .,ךיז

 טָאה לעשַאר ,טפַאשיײרטעג ריא ,ןגיוא עריא ,טעבעג ריא ,טכַאמעג קינעטרעטנוא
 ןוטעג סע טָאה ענעי ביוא ;ןידָאלק יו ױזַא ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג ךיוא םיא ךָאד

 -ַארעג םיא לעשַאר ךָאד טָאה ,ןשטייד יד ןופ טעװעטַארעג םיא ,ןיז ןשיזיפ ןיא

 ,רעטציא זיב ןטלַאהוצסיוא טומ ןוא חוכ ןבעגעג םיא ,קיטסייג טעוועט

 ,גלָאפרעד ןופ לּפַאטש םוצ ןייגרעד ןפלָאהעג םיא ךָאד טָאה לעשַאר

 "וצּפָא רעטציא ריא טמוק סָאװרַאפ .חוכ ןוא טומ ןבעגעג םיא ךָאד טָאה יז

 יו טעז רע ןעוו ,ןסירעצ םיא טרעװ ץרַאה סָאד ?ןייּפ טימ ,תורצ טימ ןלָאצ

 ,טנייוו לעשַאר

 ןיא טקרעמַאב סָאד טָאה לעשַאר .ןפָאלשעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא טָאה רע
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 ןיא ןרָאװעג טרעטלערַאפ זיא רע זַא ,ךיז טכַאד .םינּפ ןכיילב ןייז ןיא ,ןגיוא ענייז

 .םינּפ ןפיוא סױרַא םיא זיא טייקיורג ַא .טכַארטעג יז טָאה --- טכַאנ רענייא רעד

 ןדעי ןייז ןופ סױרַא טקוק רעיורט ַא .ןרָאװעג טרעקיוהעג ךיז טכַאד זיא רצ

 טשינ סע טעװ רע .טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ ,ןעלקניוו-ליומ ענייז ןופ ,געװַאב

 | ,ןטלַאהסיוא

 :ןעזעג טָאה יז

 טָאה רע .רעגיצנַא עטסעב ענייז ןופ םענייא ןָאטעגנָא טנייה ךיז טָאה רע

 םעד .ָאי .םענייא וצ ןבילקרעד ךיז םיוק ןוא ןטַאװַארק ענייז ןשיוװצ ןבילקעג

 .טָאה רע סָאװ ןטסנעש

 ,שיט םייב ןסעזעג זיא דניק סָאד ךיוא .שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה רע

 ןוטעג-טעלג ַא טָאה קרַאמ .ןזייּפש-קיטשירפ יד טלעטשעגקעװַא טָאה רעטומ יד

 "נעוב וצ ריא טגָאזעגוצ ,ןפָאלשעג זיא יז יו טגערפעג ,לּפעק ןרעביא דניק םעד

 ,הנתמ ענייש ַא רעדיוו טנייה ןעג

 .טעװעזירּפַאק ,טלּפַאלּפעג ,טכַאלעג טָאה דניק סָאד

 ןלעשַאר טקוקעג טשינ טָאה רע ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג טָאה קרַאמ

 .ןײרַא םינּפ ןיא

 .ןגייושליטש ןיא ןסעגעג ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ

 טרירעגוצ םיוק ךיז טָאה לעשַאר .ןזייּפש יד ןופ טכוזרַאפ קיניײװ טָאה קרַאמ

 יב | .שיט ןפיוא ןכַאז עטלעטשעגנָא יד וצ

 "שוק ַא טָאה רע .לוטש רעד ןופ טלעטשעגפיוא קרַאמ ךיז טָאה ןסע ןכָאנ

 ,םינּפ ןיא ןלעשַאר ןוטעג-שוק ַא ןוא לּפעק ןיא דניק םעד ןוטעג

 ,טעשטּפעשעג רע טָאה -- קירוצ ןייז גָאטימכָאנ לעװ ךיא --

 | ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז

 .זיוה ןופ סױרַא זיא רע

 דניק סָאד טעילוטעגוצ טָאה יז ,ןגיוא יד ןיא ןפָאלעגנָא ריא ןענעז ןרערט

 זיא ץלַא .םיצולּפ טנייוו עמַאמ יד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה דניק סָאד .ךיז וצ

 יי:ןעשעג ריא זיא סָאװ .עמַאמ יד ךיז טנייוועצ םיצולּפ ןוא ליוװ ןוא טוג ױזַא

 ++ א
 א

 .רעווש ןוא קיטסַאה טּפַאלקעג םיא ייב טָאה ץרַאה סָאד

 "רָאפניא םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןָאטלופ לעטָאה םעניא ןיירַא זיא רע

 :טגערפעג עמיטש רעליטש ַא טימ ןוא שיט-עיצַאמ

 ? ןידָאלק סעסימ ןופ רעמיצ ןופ רעמונ םעד ןגָאז רימ ריא טנעק --

 .רעכלעזַא טשינ ןענעק רימ ?ןידָאלק סעסימ ---

 לעטָאה ןיא זיא יז זַא ,ןעגנולקעגנָא טשרע רימ טָאה יז .ָאד טניווו יז ---

 .רעמיצ ןופ רעמונ םעד ןגערפ וצ ןסעגרַאפ בָאה ךיא .ןָאטלופ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 +ןעמָאנ רעטייווצ ריא זיא סָאװ ? ןידָאלק ---

 ,רעשזרעב ,ָאי ,רעשזרעב ,טונימ ַא טרַאװ ..מה ןעמָאנ רעטייווצ רעד --
 ,טכוזעג רעדיוװ ,עטסיל רעד ןיא טכוזעג טָאה ןירעבעג-עיצַאמרָאפניא יד
 ,תועט ַא ןכַאמ טזומ ריא ,רעשזרעב ןידָאלק ןייק טשינ טניוװ ָאד ,ןיינ ---

 .תועט ןייק טשינ ךַאמ ךיא --
 ,לעטָאה ןיא זדנוא ייב טשינ רעבָא טרירוגיפ ןעמָאנ .ַאזַא ---
 -ַאלפעג םיא ייב טָאה םינּפ סָאד .רעטמוטשרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא קרַאמ

 .טרעק
 -עיצַאמרָאפניא רעד וצ טדנעוװעג רעדיוװ ךיז טָאה רע .קעװַא טשינ זיא רע

 יי | .ןירעבעג

 ,ךעלגעמ טשינ זיא סע --

 -רַאפ ַא טכַארטַאב ןעמ יװ ,ענימ ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה לדיימ סָאד
 | .קנערק עטּפעלש

 ךיז לעװ ךיא ?סערדַא ןוא ןעמָאנ רעייא טזָאלעגרעביא ריא טלָאװ רשפא --
 .ןרינָאפעלעט ךייא לעוװ ןוא ןסיוורעד

 ,ָאד טניווװ יז ,קיטיינ טשינ זיא סע רעבָא ...רעלעה קרַאמ זיא ןעמָאנ ןיימ ---
 יירעלעה ?רעס ,ריא טגָאז יו ---

 ? סָאװרַאפ ,רעלעה קרַאמ ,ָאי --

 ןעמוקעג ,ןכָאװ עכעלטע ָאד טניוװ יז ?רעלעה ןידָאלק ריא טניימ רשפא --
 ,ךיירקנַארפ ןופ ,עינַאּפש ןופ

 ? רעלעה ןידָאלק ---
 סיפ יד יװ טליפעג טָאה רע .םינּפ ןופ ןענורעגּפָא םיא זיא טולב סָאד

 ןעמָאנ ןייז טגָארט יז ןטלַאהסיוא טשינ סע טעװ רע .םיא רעטנוא ךיז ןכערב
 ..עימַאגיב ןיא ןרעװ טקידלושַאב ךָאד ןעק רע ,למיה ןיא טָאג

 :טלמַאטשעג טָאה רע

 ,קיטכיר ,רעלעה ןידָאלק --

 ,415 רעמונ !רעס ,ןגָאז דלַאב טנעקעג ךָאד ריא טָאה ---

 ןוא ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ,עדניוו רעד ןיא ןירַא .טקנַאדעג טָאה רע
 ץרַאה סָאד .עמיטש יד טנעקרעד טָאה רע .עמיטש ַא טרעהעג טָאה רע ,טּפַאלקעגנָא
 עטשרע סָאד ןעז טייג רע ןעוו לרוחב טבילרַאפ ַא ייב יו ,טּפַאלקעג םיא ןיא טָאה
 ,לדיימ עטבילַאב ןייז לָאמ

 ,ריט יד טנפעעג טָאה ןידָאלק

 ,קירוצ ףיוא טָארט ַא טכַאמעג טָאה רע

 ,סמערָא עריא טקערטשעגסיוא טָאה יז
 ּ! קרַאמ ---

 ! ןידָאלק ---
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 ,גנורעדנּוװרַאפ ,גנושַארעביא ,גנוקיצטנַא טימ לופ ןעוועג זיא עמיטש ריא

 ,גנוניוטש ,טייקירעגיינ ,קערש ,קיױעַדינ לסיבַא ןעוועג זיא עמיטש ןייז .טייקירעגיינ

 ,רַאברעדנּוװ סיוא-טסעז .ןעז וצ רעדיוװ ךיד טוג ױזַא זיא סע ,קרַאמ --= |

 ,ןקילב ענייז ןופ טייקלענש רעד טימ טכַארטַאב יז טָאה רע

 -ַארג ,ענייש עבלעז יד ץלַא ףידָאלק ,טרעדנעעג ליפ טשינ ךיד טסָאה --

 ,גרעב'-ןעיינעריּפ יד ןופ ןידָאלק עזעיצ

 רעלופ ,ןסקַאװעגסױא סעּפע טסיב וד .טנעמילּפמָאק ןרַאפ ריד קנַאד ַא --

 ! קרַאמ ,ןַאמ רעקיטכערּפ ַא טסיב .ןרָאװעג

 -עג רענעש ךָאנ ךיז טכַאד טסיב .ןידָאלק עשירעפיטש עבלעז יד ץלַא ---

 ...ןפיל ענייד ןוא ןעִילב ןקַאב יד ,ץַאק ַא ייב יװ ריד ייב ןעִילג ןגיוא יד .ןרָאװ
 |  -- וד זַא ,ןָאפעלעט ןיא טגָאזעעג רימ טסָאה ךיז טכַאד, קרַאמ ,ָא האָסט 

 דניק ַא טסָאה ,טַאהעג הנותח

 ,םולח ַא ןופ יו טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע

 וטסיב גנַאל יװ .ןטײקשירַאנ טלּפַאלּפעגנָא ָאד ןבָאה רימ !ןידָאלק ,ָאי ---

 ?עקירעמַא ןיא ןיוש

 ,טייצ ןכָאװ סקעז ---

 ןטלַא ןַא ֹפֶא טשינ טפור ןעמ ןוא ןכָאװ סקעז סע ןעמ טרַאװ ױזַא יו ---

 ? טניירפ

 .טייקירעגיינ ןוא טפַאשביל טימ לופ ןגיוא טימ טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז

 ,ןסילשַאב טנעקעג טשינ בָאה ...ךיא ---

 ? ןידָאלק ,וטסניימ סָאװ ---

 -כעלרע ןייד רַאפ טצעשעג ךיד בָאה ךיא ,טסייוו וד ,קרַאמ ,סיוא-רעה ---

 ןיב ךיא .קיטכירפיוא ןוא ךעלרע טַאהעג ביל ךיד ןוא טייקלדייא ןייד רַאפ ,טייק

 ןוא ןַאמ סלַא ןבעל עצנַאג סָאד ןעמַאזוצ ןייז ןיוש ןלעוו רימ זַא ,רעכיז ןעוועג
 ...ןעמָאנ ןייד גָארט ךיא .בייוו ןוא ןַאמ רימ ןענעז ךעלטנגייא .בייוו

 םינּפ ןייז טימ .טייז ריא ןיא גנוגעװַאב עקיטסַאה ַא טכַאמעג טָאה קרַאמו

 זיא יז רעבָא ,ךיז ןופ טּפוטשענּפָא טכייל לסיבא םיא טָאה יז .ןריא וצ ןלַאפעגוצ

 טרעמַאלקעגמורַא טָאה יז ךיוא ,שינגעעגַאב רעקיצרַאה רעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא

 טעילוטעג םינּפ ריא ןוא סעציילפ עלופ עטקידנורעגסיוא ענייז םורָא טנעה עריא

 | ,םענייז וצ

 ,ןשינעעשעג עלַא .ןענורעגסיוא זיא רָאי ןעצ רעביא ןופ טייצ עצנַאג יד
 ןייּפ ,רעיורט רעצנַאג רעד ,סעמַארד ,ןכורבסיוא-עװַאל ,סמערוטש .,ןעגנוריסַאּפ

 טשינ רעמ טָאה ןדייב רַאפ .טנעמָאמ םעד ןיא ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא ץלַא ---

 םעד ןיא ,עינַאּפש ןיא ןעמַאזצ ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ,טייצ ענעי יװ טריטסיזקע

 ןופ טכַאװַאב ,ַאדירעל לטעטש םעד ןיא לעטָאה ןקיליב ַא ןופ לרעמיצ םעניילק

 -ָאלסגנונעפָאה ןיא ,רעגנוה ןיא טבעלעג ןבָאה ייז ןעוו ,ײצילָאּפ רעקיטרָאד רעד
 / .טנוה םעד -- טנייופ ןקיצנייא-ןייא זיולב טַאהעג ןוא טייקיז
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  ןָא טייצ רענעי ןופ סנבעל סנדייב ערעייז ןיא ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ץלַא

 ,טריטסיזקע טשינ רעמ טָאה ןוא ןשָאלעגסיוא ןעוועג רעטציא זיא

 .ןענידָאלק טקוקעגנָא טָאה רע .זַאטסקע ןייז ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה קרַאמ

 טשינ זיא רע זַא ,טלעװ רעד ןיא זיא רע ּוװ ןפירגַאב עגר רעד ןיא טָאה רע

 ןַא רָאג רָאנ ,קירוצ רָאי ןעצ ןופ סָאװ עבלעז יד ,ןענידָאלק ןענעגעגַאב ןעמוקעג

 -עװַאל ןוא סמערוטש ןגָארטעגרעביא ךיז ןבָאה טייצ רעד ךרוד ןוא ערעדנַא

 ,ךעלציּפש-לרוג ליפיוזַא ןוא ןשינערעקרעביא ,ןסוגסיוא

 ,ןסעגרַאפ טשינ ךיז ןרָאט רימ -- טלמַאטשעג רע טָאה -- ןידָאלק ---

 .רעמ טשינ ךימ טסקנעדעג וד !קרַאמ ,שינעגעגַאב ַא --

 -עג ריד סע בָאה ךיא .דניק ַא ,יורפ ערַאברעדנּוװ ַא בָאה ךיא ,ןידָאלק ---

 ןיב ךיא .ןרעדנַא םעד רענייא דמערפ רעטציא ןענעז רימ .ןָאפעלעט םעניא טגָאז

 טסעז ,לָאמַא יו קידנצייר טסיב .ןעז רעדיוו ךיד ןעק ךיא סָאװ ךעלקילג רעייז

 ,ריד ךָאנ טקנעבעג ןרָאי ליפוזַא בָאה ךיא .רעקנַאלש ,רעגנוי ,קיטכערּפ סיוא

 ןעװעג ,ןעמָאנ ןיד טשטנעבעג ,טלַאטשעג ןייד ןטלַאהעגפיוא ןורכז ןיימ ןיא
 -עגסיוא סע ךיז טָאה טייצ רעד טימ רעבָא ,ןעמָאנ ןייד ןענַאמרעד וצ ךעלקילג

 ןופ ןעמּוװשרַאפ זיא טלַאטשעג ןייד ,ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא ךיד בָאה ךיא .ןשָאל

 טזומעג בָאה ךיא .רימ ןיא טכיוטעגפיוא לָאמַא סעּפע טָאה ןעמָאנ ןייד ,ןורכז ןיימ

 ןַא ןגָארקעג ביל בָאה ךיא .טזומעג בָאה ךיא .ןעזסיוא ןייד רימ ןופ ןסיירסיורא

 ךימ טָאה סָאד ,גנוטער ןיימ ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקַאב ביל קרַאטש ,יורפ ערעדנַא

 ,לעשַאר, יז טשינ ןעוו ,טלַאהנָא ןוא תוחוכ רימ ןבעגעג טנייה זיב ,ןטלַאהעגפיוא

 ןעגנַאגעגרעטנוא ןעוועג ךיא טלָאװ ,בייוו ןיימ

 -םינּפ ענייז .טכַארטַאב םיא טָאה יז ,דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז

 ,ךיז טלקַאװ רע .טײקנטלַאהעגסיױא ןוא טייקטסנרע ןייז ןופ ןלייצרעד ןכירטש

 וצ טפַאשקנעב ַא טעִילט םיא ןיא טרָאד ץעגרע .ביל ךָאנ ךָאד יז טָאה רע לייוו

 יז סָאװ בילוצ טשינ וליפַא ךָאנ ךָאד טסייוו רע .רעכיז ףיוא סע טסייוו יז .ריא

 ...ןעמוקעג זיא

 :ןעקנַאדעג יד ןגָאלשעגרעביא ריא טָאה רע

 רעד ןיא ךימ טָאה ,ייוובָאס םעניא ןעזעג קילעפוצ ךיד בָאה ךיא ןעוו ---

 ָאד זיא יז .קירוצ ָאד זיא ןידָאלק ,דיירפ עדליוו ַא טּפַאכעגמורַא עגר רעטשרע

 ,ןעמוקעגקירוצ יז זיא ןרָאי ליפוזַא ךָאנ .טבעל יז .ןעז יז לעװ ךיא ,רימ ןבעַנ

 יז זיא סָאװרַאפ ,ןייּפ רעטסיװ ַא טּפַאכעגנָא ךימ טָאה סעגר עטשרע יד ךָאנ רעבָא
 ףיוא טלעטשעגקעװַא תוחוכ עלַא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ?ןעמוקעגקירוצ

 -טשינ ַא ןייז טעװ סנַאלַאב רעד .ןכערבנייא רעטציא ךיז טעװ ,דוסי ןסיוועג ַא

 ןעגנולעג רימ זיא סע סָאװ ,סָאד ןעלסיירטעצ ןוא ןעמערוטשעצ טצוװ יז .רעכיילג

 ןבָאה עטנעָאנ עניימ עלַא לייוו ,רָאטַאיכיסּפ ַא וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .ןעיובוצפיוא

 טשינ עז ךיא ,קַאינַאמ ַא ןיב ךיא .סעיצַאניצולַאה בָאה ךיא זַא טדערעגנייא רימ
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 -עג ערַאבעזמוא עז ךיא זַא ,ןייא ךיז דער ךיא ןוא טייקכעלקריוו רעד ןיא םענייק
 | ,ןשטנעמ עקידעבעל ןענעז סָאװ ,ןטלַאטש

 יד ךרוד טרעדנעעג ךיז טסָאה וד ליפיוו ,ךיז קַיורַאב ,קרַאמ ,קרַאמ ---

 .רָאי עכעלטע

 ןעוו ,טבעלעגרעביא בָאה ךיא ליפיוו טשינ ךָאד טסייוו וד ?רָאי עכעלטע --

 ךיא .ןײלַא טזָאלעגרעביא ךימ ןוא ַאדירעל ןיא ,טרָאד רימ ןופ קעװַא טסיב וד

 ךיא ןיב ןרעזדנוא טנוה םעד קנַאד ַא רעבָא ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב טווורּפעג טָאה

 - .טעװעטַארעג ןרָאװעג

 ןבעגעגרעביא ץלַא רימ טָאה ןעמ .סע סייוו ךיא ---

 ןיא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא טזָאלעג ךימ ןוא ,ןידָאלק ,טסּוװעג סע טסָאה וד ---

 ,טרעהעג טשינ ריד ןופ ךָאד ךיא בָאה טרָאװ ןייק ?טנלע ןופ םוהת ַאזַא

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןיב ךיא .טנעקעג טשינ בָאה ךיא ---

 טלָאװ ךיא ןוא רָאה ַא טלעפעג טָאה סע ,רעפטנע ןייק טשינ זיא סע --

 עכלעו טַאהעג טסָאה וד .טעװעטַארעג ךימ טָאה טנוה רעד .טבעלעג רעמ טשינ

 ,ןוטעג טשינ סע וטסָאה ,טסבעל וד זַא ,ןסיוװ ןזָאל וצ רימ טייקכעלגעמ זיא סע

 ךיא .ןייז טפרַאדעג םתסה-ןמ טָאה ױזַא .רָאפ טשינ ריד סע ףרַאװ ךיא ,ןידָאלק
 ,טשינ ךיא רשפא סע טסרעױדַאב וד .טשינ סע רעױדַאב

 טכיזעג ריא .טירט עכעלטע ףיוא םיא ןופ טקורעגּפָא ןענַאטשעג זיא ןידָאלק

 סעּפע ןוא עקידנעילג ןעוועג ןענעז ןגיוא יד .טייקנייש ,ץייר טקירדעגסיוא טָאה

 ייב ןענעז ןגיוא יד זַא ,טכַאדעגסיױוא ךיז טָאה ןקרַאמ .לּפענ ַא טימ ןגיוצרַאפ יוװ

 רעד ןָא ןסעגרַאפ .ןעשעג טעװ סע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רע עטרוכישרַאפ ריא

 -ער ַא יװ ץלַא ךָאנ זיא ,עקידנצייר ַא ,עצלָאטש ַאזַא רעטציא טייטש סָאװ, יורפ

 טגָאז ןוא סעּפע טדער יז .תודוס טימ לופ יז זיא סעּפע ?יז ליװ סָאװ ,שינעט

 ,טשינרָאג

 יד טלייצעג ןידָאלק טָאה -- טנדרָאעגניא טכעלש טשינ ךיז טסָאה וד ---

 טָאה לרוג רעד סָאװ ןרעױדַאב וצ סָאװ טשינ טסָאה זַא ,ךיז טכַאד -- .רעטרעוו

 ןיב ןוא טעװעטַארעג ךיד טָאה סָאװ יד ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טריפעג ױזַא ךיד

 .ןפָא ןייז לָאז קילג ןכעלנעזרעּפ ןייד וצ געוו רעד ידכ ,ריד ןופ קעװַא

 יוד -- ןעוועג זיא קילג רעכעלנעזרעּפ ןיימ ---

 ױזַא יוװ ,טײרגעגנָא ןשטנעמ ןרַאפ טגיל סע סָאװ ןסיוו טשינ ןעק ןעמ --- |

 ַא ןיא רעדָא ,טסימ ןפיוא ןייז ןעק סע ,טגיל קילג סָאד ּווז ןוא ןייז ףרַאד סע

 .רעלכיײּפש םענעדלָאג

 טקוקעגניײרַא ףרַאש ריא טָאה רע ,ריא וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה רעדיוו

 ןופ ילג םעד ןוא רעייפ סָאד ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןגיוא יד ןיא

 לָאמַא סָאװ ןידָאלק עבלעז יד ָאי ךיז טכַאד זיא סע ,ןגיוא עטרוכישרַאפ עריא

 .ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןגיולפעגכרוד םיא זיא -- טשינ ךיז טכַאד זיא ןוא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 יד ןיא ןעשעג זיא ריד טימ סָאװ ,ןידָאלק ,טשינ וטסלייצרעד סָאװרַאפ -- |

 | ?ןרָאי עלַא
 ,ליפ רעייז ---

 .רעפטנע ןייק טשינ ךָאד זיא סָאד ---

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ןגעוו ןסיוו ךָאד טסליוװ ---
 ' 'ו .ָאי --

 .רעלעה ,ןעמָאנ ןיימ בילוצ ---

 ,טנַאה רעד ייב ןענידָאלק ןעמונעגנָא טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא קרַאמ

 ,לַאפוצ רעזיולב ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד ---

 ןצנַאג םעד טרידיצעד טָאה סע רעבָא ,זיולב לַאפוצ ַא עקַאט .לַאפוצ ַא --

 ,בייוו ןוא ןַאמ סלַא ןדנוברַאפ ךָאד ןענעז רימ .ןבעל ןיימ ןופ גנַאגסיױא

 ? בייוו ןוא ןַאמ ---

 ,ןייז טלָאזעג סע טָאה ױזַא --
 ,שרעדנַא ץנַאג טוָאלעגסיױא ךיז טָאה סע סָאװ ,דלוש ןיימ טשינ זיא סע ---

 ןעמָאנ םעד ןופ ןעיײופַאב ךימ טסלָאז עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 ! ןידָאלק ---

 .ןרעדנַא ןטימ רענייא ןדנוברַאפ טשינ רעמ ןענעז רימ --

 ןרעפטנע וצ סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 ? קרַאמ ,וטסניימ סָאװ ---
 טלָאװ טַאקָאװדַא ןַא .םעד ןגעוו רעהַא ָאד ןעמוק טפרַאדעג טשינ טסָאה ---

 ,ךעלטפירש ,טכייל ץנַאג ןריפכרוד טנעקעג

 ,רָאפ סע ךיז טסלעטש וד יװ טכייל ױזַא טשינ זיא סע --

 | ?ןוט רעטציא ךיא ףרַאד סָאװ ---

 עקַאט זיא רע .ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא ליפ טשימעג םיא ךיז ןבָאה חומ ןיא

 ַא זיא סע .טדיישעג טשינ עטשרע רעד טימ ,ןעיורפ ייווצ טָאה רע ,טסימַאגיב ַא

 -רעד ךיז לָאז לעשַאר ןעוו .עינַאּפש ןיא טרָאד ןרָאװעג טכַאמעג ריּפַאּפ לעמרָאפ

 ןייז ךָאד טעװ סע ..רעלעה יורפ סלַא ןעמוקעגרעהַא ָאד זיא ןידָאלק זַא ,ןסיוו

 | | .ךעלקערש
 טסייוו וד .טַאהעג ביל קרַאטש ךיד בָאה ךיא ךיוא ,סיוא ךימ רעה ,קרַאמ -

 ןייד ןוא ןעזסיוא ןייד טלטרעצעג בָאה ךיא .ריד ןגעוו טמולחעג בָאה ךיא .סע

 .ריד ןופ ןסירעגקעװַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,ױזַא ךיז טָאה טכַאמעג ןוא ,ןעמָאנ
 סע ןבָאה ייז .טלייצרעד ץלַא ַאדירעל ןופ ייצילָאּפ רעד ןיא ריד סע טָאה ןעמ

 "עג טשינ טרָאד ךיוא בָאה ךיא .ַאנָאלעצרַאב ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ןוט טזומעג
 טָאה ײצילָאּפ יד ,רימ וצ טלכיימשעג טשינ ןבָאה רעטעג יד .העש עטוג ןייק טָאה

 ,ןשטייד יד וצ ןרעפילסיוא טלָאװעג ךימ ןבָאה ייז .גיוא ןפיוא ןטלַאהעג ךימ
 קרַאמ טָאה --- טרעלקרעד ַאדירעל ןיא ףעש-ייצילַאּפ רעד רימ טָאה ױזַא ---

 -קנעב ןוא רעפסָאמטַא רעצנַאג רעד טימ ןרָאװעג טלופרעביא רעדיוװ ןוא טגָאזעג
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 ליפוזַא טפַאשרַאפ םיא ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה רע --- .לָאמַא ןופ טפַאש

 שַאלפ ַא ןעקנירטסיא רע טעװ ,ןרעוו רוטּפ רימ ןופ טעוו רע ןעוו זַא ,תורצ
 ,ןייוו ןשינַאּפש ןטסעב ןופ

 ןידָאלק זַא ,טסוװרעד ךעלדנע ךיז ןבָאה ןשטייד יד ,קרַאמ ,ךָאד וטסעז --

 ייז ,גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא רענלעז ערעייז ןופ ייווצ ןדרָאמרעד ןפלָאהעג טָאה

 יד ףיוא ןעמוקעג ךיוא ןענעז ייז .ןָאיַאב ץנַאג טרעטשינעגכרוד טשרעוצ ןבָאה

 ןיא עשזַאילּפ רעד ףיוא רענלעז ןשטייד םעד טעדרָאמרעד בָאה ךיא זַא ,ןרוּפש

 ,טכַאנ רענעי ןיא ,ןָאיאב

 סע ,זדלַאה ןיא טגיילעג םיא ךיז טָאה ןייוועג ַא .ןוטעג-רעטיצ ַא טָאה קרַאמ

 יד ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןופ טלַאטשעג סָאד ןעמּוװשעגסױרַא םיא רַאפ זיא סע

 ןיא טכַאנ יד םעדכָאנ ןוא גרעב יד ןיא ןגרָאמירּפ םענעי ןופ עידעגַארט עצנַאג

 | .ןָאיַאב
 ,זיוה םוצ טריפעג ןבָאה טניה-טולב .רעטומ ןיימ טריטסערַא ןבָאה ייז ---

 יז זיב גנַאל ױזַא ןגָאלשעג רעטומ ןיימ טָאה ןעמ ,טניוװועג טָאה רעטומ ןיימ ּוװ

 -סיױרַא ריא ןופ טלָאװעג ןבָאה ייז .ּפעלק ןוא ןדנווװו יד ןופ ןברָאטשעג זיא

 ןלַאפעג םעדכָאנ ןענעז ייז .טגָאזעגסױא טשינ טָאה יז .ךיז ןיפעג ךיא ּווװ ןעמוקַאב
 ,גרעב יד ןיא ןפילטנַא רעזדנוא ןופ ןרוּפש יד ףיוא

 טָאה -- !קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא ,עקשטנעה סנַאה ,רעדרעמ יד ןופ רענייא ---

 טייג רע -- .לוטש ןייז ןופ טלעטשעגפיוא ךיז ןוא ןוטעג-גָאז ַא קיטסָאה קרַאמ

 .ָאד טבעל רע .ןסַאג רעקרָאי-וינ יד רעביא

 זַא ,טסוװרעד םעדכָאנ ךיז ןבָאה ייז .קרַאמ ,םעד וצ ןעמוק ןלעוװ רימ --

 רעד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז .ַאדירעל ןיא ךיז ןעניפעג ,רימ טסייה סָאד ,ךיא
 טלָאמעד סָאװ רָאפ ריד טסלעטש וד .ןרעפילסיוא זדנוא לָאז ןעמ טכַאמ רעשינַאּפש

 ?ןעוועג טלָאװ

 ,ףלָאװ רעדורב ןיימ טימ סָאװ עבלעז סָאד --

 ְךיִז טָאה טכַאמ עשינַאּפש יד סָאװרַאפ רָאלק טשינ ץלַא ךָאנ רימ זיא סע --

 לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד ךעלגעמ .ןשטייד יד ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעגנגעקַא

 -רַאפ עשיטילָאּפ ןייק ןשטייד יד וצ טרעפילעגסיוא טשינ לָאמנייק טָאה עינַאּפש

 .שיטסינַאמוה ןעלדנַאה טלָאװעג לַאפ םעד ןיא ןבָאה ייז לייוו רשפא ןוא ,רעכערב

 ,ןסיוו סע ןעק רעװ
 ןיא ןרָאפעגנײרַא יז זיא רעגניפ יד טימ .טערַאגיס ַא טרעכיוררַאפ טָאה יז

 :ןדער ןעמונעג רעטייוו טָאה ןוא ּפָאק ןופ רָאה ענעדייז ליונק
 -עצרַאב ןיא ךימ טקישרַאפ .ריד ןופ ןסירעגקעװַא ךימ ייז ןבָאה םדוק ---

 ,לרוג סנדייב רעזדנוא ןרעו טרידיצעד טלָאזעג טָאה טרָאד ןוא ַאנָאל

 ? סנדייב רעזדנוא ---
 ,בייוו ןוא ןַאמ ןעוועג ךָאד ןענעז רימ זָאי ---

 ,,לנה ---
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 ןלייצרעד םדוק יװ ,הצע ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד בָאה ךיא --

 רענעמוקעגדנַאטשוצ טשינ רעזדנוא ןופ רעטנָאלּפ ןצנַאג םעד ןרעלקפיוא ןוא

 זיולב ןבָאה רימ ,בייוו ןוא ןַאמ טשינ ןענעז רימ זַא ,טלייצרעד בָאה ךיא ..,הנותח

 ,טביילגעג רימ ןבָאה ייז .ןרָאװעג טכַאמעג לענש רעד ףיוא זיא סָאװ ,ריּפַאּפ ַאזַא

 ייב ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ןשיוט טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןעמָאנ םעד רעבָא

 .רעלעה ןידָאלק

 ,טמורבעג קרַאמ טָאה -- רעלעה ןידָאלק ---

 ןיא ָאּפַאטשעג עשטייד יד .תורצ עתמא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םעדכָאנ --

 -סיוא זדנוא ןלָאז ייז זַא ,ײצילָאּפ רעשינַאּפש רעד ףיֹוא טקירדעג טָאה ןָאיַאב

 טשינ ךיז ןטלָאװ ייז .ןוט טזומעג סע טלָאװ יײצילָאּפ עשינַאּפש יד ןוא ,ןרעפיל

 .סנ ַא ןעשעג זיא טלָאמעד רעבָא ,ָאּפַאטשעג רעשטייד רעד ןלעטשנגעקַא טנעקעג

 ,ןיטשרַאפ ןָא ןיוש בייה ךיא ?סנ ַא --

 ודנוא טָאה סע !קרַאמ ,סע טסיײטשרַאפ וד יו ױזַא טשינ זיא סע ,ןיינ ---

 ריד סע בָאה ךיא .עינַאּפש ןופ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא גָאט עדַאיל ַא טָארדעג

 טסלָאז וד רעסעב ליפ זיא סע זַא ,טביילגעג בָאה ךיא .ןביירש טלָאװעג טשינ

 ..ןגָאזוצנָא טייצ לָאמעלַא זיא טיוט םעד ,הרושב ערעטיב  ַא .ןסיוורעד טשינ ךיז

 ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא טיירדעג ךיז טָאה קרַאמ

 :טדערעג רעטייוו טָאה ןידָאלק

 -יוה רעשינַאּפש ַא טבילרַאפ רימ ןיא ךיז טָאה סע :ןעוועג זיא סנ רעד --

 -ָארויב ןייז ןיא עקַאט טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ .ַאנָאלעצרַאב ןיא רעטמַאַאב רעכ

 ןוא .סנבעל ערעזדנוא ךיוא ןוא טנעה ענייז ןיא ןגעלעג זיא ךַאז עצנַאג יד .טמַא

 טווּורּפעג טסָאה וד יו םעדכָאנ ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג טסיב וד ןעוו סע זיא ןעוועג

 סָאלרַאק דַיי םעד ,רעטקָאד ַא ןופ ןרָאװעג טלדנַאהַאב טסיב .דרָאמטסבלעז ןײגַאב

 | ,..דורק

 ? ןידָאלק ,וטסייוו סָאד ךיוא ---

 ןזָאלרַאפ טסָאה וד זיב ,טריסַאּפ טָאה ריד טימ סָאװ ץלַא סייוו ךיא ---

 רעד ןיא ,ןטמַאַאב ןשינַאּפש םעד ןופ טנעה יד ןיא ַאנָאלעצרַאב ןיא ןוא ,עינַאּפש

 ,טיוט -- רעד ריד רַאפ טעמתחעגנָא ןגעלעג זיא ,ןריּפַאּפ טימ עקעט
 ?סָאװרַאפ !:טױט םוצ טּפשמרַאפ -- |

 ךיא .טבילרַאפ רימ ןיא ךיז טָאה רע .רָאה ַא ףיוא ןעגנָאהעג זיא ץלַא ---
 ,טקיליוועגנייא בָאה |

 ןגיוא ענייז ןופ קילב ןפרַאש ַא טימ ןדער ריא ןסירעגרעביא טָאה קרַאמ

 טניפעג רע ּוװ ,זיא רע עלָאר ַא רַאפ סָאװ ןיא ןסעגרַאפ טונימ רעד ןיא טָאה רע
 ,זיא רע רעוו ,ךיז

 ריא טליּפש ןַאמ רעד ןעוו יורפ ַא ןוֿפ האנה יד ,ןוטעג האנה ריא טָאה סע
 ןשיווצ ַאזַא ליּפש ַא זיולב רָאנ זיא סע זַא ,טליפ יז ןוא סענעצס-טכוזרעפייא ּפָא
 ,ןדייב ייז
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 ךופ רערעטלע ןַא --- .טדערעג רעטייוו יז טָאה --- ןַאמ רענייש ַא זיא רע --|

 :ַא ,רעטוג ַא .טכַאמ ןוא עיציזָאּפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעסיורג ַא טימ ןַאמ ַא ,רימ

 -ניק ייווצ טַאהעג ,רעטַארייהרַאפ ַא ועוועג זיא רע .תולעמ עלעבכָאנ טימ ןשטנעמ

 ,רימ טימ ןייז ןוא יורפ ןייז ןטגוצּפָא רימ בילוצ ןעוועג טיירג זיא רע רעבָא ,רעד

 "עג ןענעז ,קרַאמ ,סנבעל ערעזדנוא לייוו ,ןענַאטשַאב םעלַא םעד ףיוא בָאה ךיא

 -קעס ןייז ןריטקיד לָאז רע ווירב ןייא ןעוועג גונעג זיא סע .טנעה ענייז ןיא ןגעל

 דדנוא ןעמ טלָאװ גָאט ןקיבלעז םעד ןוא ןָאיַאב| ןיא *ָאּפַאטשעג, רעד וצ ןירַאטער

 | ,דנַאלשטייד ןייק טקישעגרעביא

 'ןופ טעװעטַארעג ךימ לָאמ עכעלטע .טעװעטַארעג רעדיוו ךימ וטסָאה ---

 ,טיוט
 .ָאי ךָאד טסייו !קרַאמ ,טױט ןופ טעװעטַארעג ךיד לָאמ עכעלטע ,ָאי -- |

 ןעק רע ךעלקיטש ןוא ךעלציּפש ַארַאפ סָאװ ןוא ענזירּפַאק זיא לרוג רעד יו

 .טריפעגוצ ױזַא טָאה סע .ןעגנאהעגנָא זיא רע ןכלעוו ןיא ,ןשטנעמ םעד ןוטּפָא

 ,טונימ רעד ןיא ןעמענַאב וצ ץלַא סָאד רעווש רימ זיא סע --

 ךעגנודעג רימ רַאפ טָאה רע .ןַאמ םעד ןיא טבילרַאֿפ ךיוא ךיז בָאה ךיא --
 -לַאװעג טימ טָאה רע ןוא ,ןבעל םוצ טלעג גונעג ןבעגעג רימ ,גנוניוװ ענייש ַא

 ןיא ָאּפָאטשעג רעשטייד רעד טציּפשעגרעביא ,טייקטנכערעגסיוא ערטיכ עקיט

 וטסָאה טייצנשיווצ ןיא סָאװ ,סָאד טליּפשעגוצ ךיוא טָאה םעד וצ קיטש ַא ,ןָאיַאב

 .ַאנָאלעצרַאב ןייק ןעמוקעג טסיב ןוא עקירעמַא ןייק עזיוו יד ןעמוקַאב |

 | ?טסוװעג ךיוא וטסָאה סָאד ---

 ןעז טרָאטעג טשינ רעבָא ךיד בָאה ךיא !קרַאמ ,ָאי --

 ?טַאהעג ביל ךימ ךָאד טסָאה וד ---

 ןופ ןָאט ַא ,בעווש-לגיופ ַא ,םולח ַא ןעוועג זיא עביל רעזדנוא ,קרַאמ ---

 יוד .ןדניברַאפ ךיז ןלָאז רימ טכַארבעג ןבָאה ןדנעטשמוא יד .גנַאזעג ךעלרעה ַא

 .בָאה ךיא ,ןַאמ ןיימ ןריולרַאפ בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ןעמוקעג טסיב

 :טסיב וד .ןכָארבעגנעמַאזוצ ךיא טלָאװ טשינ ביוא ,טסיירט לסיבַא ןבָאה טזומעג

 .ךורבנעמַאזוצ ןיימ ןיא רַאּפשנָא רעד ,רימ רַאפ טסיירט יד ןעוועג

 :םיא טָאה יז ןוא טקוקעג ריא ףיוא טָאה קרַאמ .טילגעג ןבָאה ןגיוא עריא

 :טדערעג רעטייוו טָאה יז .טנעָאנ ןוא טייוו ,דמערפ ןוא דליװ ןעזעגסיוא

 'רשפא ,ךורבסיוא רעשיזיפ ַא ןעוועג זיא סע .ןעמוקַאב ביל ךיז ןבָאה רימ ---
 טָאה סָאװ רַאפעג יד רשפא ,זדנוא ףיוא טרעיולעג טָאה סָאװ טנלע םעד בילוצ -

 'ליפ ױזַא ,העש רעטסטנעָאנ רעד רַאפ קערש יד רשפא ,טלגנירעגמורַא זדנוא
 'ךָאד זיא שטנעמ רעד ןוא סיפ סנשטנעמ םעד ןפרָאװעגרעטנוא ןגיל ןקילגמוא

 .רימ .רַאפעג ןופ טנעמָאמ ַא ןיא טסיירט ןוא ץוש טכוז סָאװ ,היח ַא יו רעמ טשינ
 .שטנעמ רענייר ַא ,המשנ ענייפ ַא ,רעכעלרע ןַא טסיב וד .,טבילרַאפ ךיז ןבָאה

 .,טַאהעג ביל ךיוא ךיד בָאה ךיא .טייקגנוי רעצנַאג ןייד טימ טַאהעג ביל ךימ טסָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 דךעוו ,ןלַאפעגּפָארַא זיא רעיילש רעטשרע רעד ןעוו ,רעטעּפש טייצ ַא טימ רעבָא

 .םעד טכַאמעג זדנוא ןופ רעדעי ךיז טכַאד טָאה ,טרעטכינעגסיוא ךיז ןבָאה רימ

 | | ...ןובשח

 .ןליפעג ןופ רעטלסיירטעצ ַא טגָאזעג קרַאמ טָאה -- !ךיא טשינ --

 רעד טָארדעג זדנוא טָאה סע .טדיישעצ זדנוא טָאה ןעמ .טשינ ךיוא ךיא -- |
 ייטש ךיא ןוא םולח ןופ סױרַא ןיב ךיא זַא ,טקוקעגמורַא ךיז בָאה ךיא .טיוט
 .ןפלעה טשינ שרעדנַא ךיז ןעק ךיא .טייקכעלקריוו רעלַאטורב ,רעפרַאש ַא רַאפ

 ריא טרעטשעג טשינ ןוא קירוצ-ןוא-ןיה רעמיצ ןרעביא טנַאּפשעג טָאה רע

 ,ןדער

 ךרָאװעג ןענעז רימ .ַאנָאלעצרַאב ןיא ןַאמ םעד ןעמוקַאב ביל בָאה ךיא -- |

 שדייב ןוא ןעמַאזוצ ןייז וצ טכַאמענּפָא ןבָאה רימ .ןרעדנַא ןטימ רענייא טנעָאנ |

 ףבעגעג ץלַא רימ טָאה רע .םיא טימ ןבילבעג ןיב ךיא .תמא טניימעג סע ןבָאה

 שנייז ןופ ענייא ןיא עלעטש ַא טימ ךימ טגרָאזַאב וליפַא ןוא רעדיילק ,גנוניוװ ַא

 טימ ןטַאקיפיטרעס םירױטקָאד עכעלטע ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה רע .סעסיפָא

 "עג ןיב ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק םיצולּפ ןיב ךיא זַא ,ןעגנוקיטעטשַאב

 .עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ רעמ זיא רעשזרעב ןידָאלק טסייה סָאד .ןברָאטש

 ,טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא קרַאמ .ןבילבעג ליטש סעגר עכעלטע ףיוא זיא יז

 | ,טמעלקרַאפ

 "עג רעד רַאפ .ןסָאלשעגּפָא ךַאז עצנַאג יד ןרָאװעג ךעלטנגייא זיא ױזַא --

 -קע רעמ טשינ ךיוא ךיא בָאה ריד רַאפ ,טריטסיזקע טשינ רעמ ךיא בָאה ָאּפַאטש
 :םעד וליפַא ןוא ןבעל יינ ַא ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןײלַא ךיז רַאפ ןוא ,טריטסיז

 .גָאט םעד זיב ןעוועג זיא סע סָאװ ץלַא .טשיוטעג קיליײװטיײצ .טשיוטעג ןעמָאנ

 ...ןטינשעגּפָא ןרָאװעג זיא

 "שג רעטיב קרַאמ טָאה -- לַאמרָאנ ןעגנַאגעג ץלַא ןיוש זיא םעדכָאנ --
 ,טלכיימש

 .ַאנָאלעצרַאב ןיא ןעניווװ ןבילבעג ןיב ךיא ,לַאמרָאנ קעװַא זיא ץלַא ,ָאי ---

 ךופ ןשטייד יד טרעכיירעגסיוא טָאה ןעמ .טקידנעעג ךיז טָאה גירק רעד זיב
 -קנַארפ ןייק עינַאּפש ןופ ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב גָאט םענייש ןייא ןיא .ךיירקנַארפ

 טָאה ,רעשורעב ,ןַאמ ןיימ סָאװ טפעשעג סָאד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא .ךייר
 ,גירק ןרַאפ טָאהעג

 קרַאמ טָאה -- ?ןעמָאנ ןיימ טימ ןוט וצ ץלַא סָאד טָאה סָאװ רעבָא --
 .רעטריוורענעד ַא טגערפעג

 רעטציא .ןברָאטשעג ךיוא זיא ַאנָאלעצרַאב ןיא ןַאמ םעד ןופ יורפ יד --

 'רעטייו בָאה ןוא עקידעבעל ַא קירוצ ןעוװעג טייקכעלטנפע רעד רַאפ ךיא ןיב
 זיב ןריּפַאּפ עניימ עלַא ןיא ןעוועג זיא ױזַא .רעלעה ןידָאלק סלַא טריטסיזקע

 טסייוו ַאנָאלעצרַאב ןופ ןַאמ רעד .ןבָאה וצ הנותח ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .רעטציא
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 יקסווָאנשזולד השמ

 זיא רע ."ןַאמ , ןיימ טסיב וד זַאי "רעלעה, ןעמָאנ םעד טימ עטכישעג עצנַאג יד
 יד רָאה ןייק ףיוא ןבעגכָאנ טשינ טקנוּפ םעד ןופ טעװ רע .שירעבױלגרעבַא רעייז

 ךיא ,טג ַא יו ױזַא ,ןטעטילַאמרָאפ עלַא ןכַאמכרוד ןלָאז רימ זַא ליוו רע .סיורג

 ןדנוברַאפ זיא סע .ןכַאז עטכייל יד ןופ טשינ ,קרַאמ ,ריד רַאפ זיא סע זַא סייוו

 רעדנַא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע רעבָא ,ןטייקכעלמענעגנאמוא טימ ,תורצ טימ

 ןענעז רימ .רעגרע ןייז טנעקעג טָאה סע .רעטציא ןרעוו ןוטעג זומ סָאד .הצע

 ,קיביײא ףיוא דניירפ ןביילב ןלעוװ רימ זַא ,ביילג ךיא ןוא דניירפ עטסעב יד רעטציא-

 ,ןייש קידנקיצטנַא ןעזעגסיוא טָאה יז ,טלכיימשעג טָאה יז
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואנייא

 ננולפייווצרַאּפ ןופ דנַאר טיינ

 -יוא קרַאמ טָאה -- קיביײא ףיוא דניירפ ןביילב ןלעוו רי יי יי

 ,,,דניירפ --- .טגָאזעגכָאנ שיטַאמָאט ושוב ע ר6||
 -טנגייא בָאה ךיא .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא --- ן

 ךַאז יד ןקידיילרעד ןוא ןפורּפָא ךיילג טפרַאדעג ךיד ךעל

 סעדעי .טנעקעג טשינ רעבָא בָאה ךיא .ןעמָאנ םעד טימ

 ןיא לביירט-ןָאפעלעט סָאד ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו לָאמ

 סעּפע ךימ טָאה ,ןפורּפָא ךיד טלָאװעג ןוא ןיירַא טנַאה

 טנעקעג טשינ בָאה ךיא ,ןטלַאהעגקירוצ טנַאה עמייהעג ַא

 סע רעבָא ,ייו ריד טוט סע זַא ,סייוו ךיא .גַאלשרָאפ םעד טימ ריד וצ ןעמוק

 .ןשינעבעלרעביא ךרוד זיולב ןדנוברַאפ ןענעז רימ .קרַאמ ,ןרעװ ןוטעג זומ

 .טעשטּפעשעג רע טָאה -- ןשינעבעלרעביא ערעווש ךרוד ---

 ,דניק ַא טסָאה ,יורפ ןייד ביל טסָאה וד סייוו ךיא .סע טסייטשרַאפ וד יוװ ---

 .ןבעל-עילימַאפ ןייד ןכערבעצ טשינ ליוו ךיא .ערעירַאק ַא וצ ןעגנַאגרעד טסיב

 טּפַאזעגנייא ןצרַאה ןיימ ןיא ןענעז ןעמַאזוצ טכַארברַאפ ןבָאה רימ סָאװ געט יד

 טימ ןזָאלסיוא ךיז לָאז סע זַא ,טשינ ליוו ךיא .טײקטרַאצ טימ ,טייקילייה טימ
 .ערעדנַא ןכַאמ ךעלקילגמוא טימ ,טייקזייב טימ ,סָאה

 | | ,ייטשרַאפ ךיא ---

 -רעלַא ןפרָאװעגרעטנוא זיא רעדעי ,ןעגנובעלרעביא טָאה שטנעמ רעדעי --

 -קילג ןייז ןפרַאד רימ ןוא טליּפשעג ױזַא לרוג רעד טָאה זדנוא טימ .,ןזירּפַאק ייל

 סָאװ ףיוא טשינ וטסָאה םעלַא ךָאנ .ןטלָאגעגּפָא ױזַא זדנוא טָאה סע זַא ,ךעל

 י ! קרַאמ ,ןגָאלקַאב וצ ךיז

 .טשינ ךיוא וד ---

 ,טשינ ךיוא ךיא ---

 רענעגנַאפעג ַא יו ,רעמיצ םעד רעביא קירוצ-ןוא-ןיה טנַאּפשעג טָאה רע
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 טקַאהעג ןפיילש יד ןבָאה חומ ןיא .טילגעג ךיוא םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד .רעגיט

 ןעגנַאגעגוצ רע זיא םיצולפ .טנערבעג םיא ייב טָאה םינּפ סָאד .סרעמַאה יו

 טימ ןוא ןגיוא יד ןיא ףיט טקוקעגניירַא ריא טָאה רע .ןענידָאלק וצ קיטסַאה

 :טגערפעג יז רע טָאה לוק ןיא טייקפרַאש

 ?ןידָאלק ,קרָאי-וינ ןיא ךָאנ וטסביילב גנַאל יו ---

 ךיז טָאה יז .ענַארּפ ןייז ןופ טײקיטסַאה רעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז

 ,קילב ןדליוו ןייז רַאפ ןקָארשרעד

 טסייה סָאד ןרעװ טכַאמעג ןזומ ןריּפַאּפ יד .ריד ןיא ךיז טדנעוו סע --

 ןופ ןעמָאנ םעד ,רעשזרעב ...ףיוא רעלעה ןופ ןטיבעג ןרעוװ טעוװ ןעמָאנ ןיימ זיב

 | .ןַאמ ןטשרע ןיימ

 ?קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא עקשטנעה סנַאה זַא ,ןידָאלק ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא ---

 ,ּפָאק ריא ןופ רָאה ענעדייז עילַאװכ יד טנַאה רעד טימ ןוטעג-טעלג ַא טָאה יז

 .ןעוועג העוט ךיז וטסָאה לַאּפ םעד ןיא זַא ,ארומ בָאה ךיא ,קרַאמ ---|

 ףיוא ןפרַאװ וצ ךיז ךיילג ,רעגיט רעטציירעג ַא יוװ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע

 | .ןסיירעצ יז ןוא ריא

 ַא ךַאמ ךיא זַא ,טגָאזעג ןבָאה עלַא ןוא רעטַאיכיסּפ רעד ,בייוו ןיימ ךיוא --

 ךיא ,עקשטנעה רעדרעמ םעד טשינ ,ןידָאלק ןייק ןעזעג טשינ בָאה ךיא .תועט

 ,וּב יםענעגושמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ייז .סעיצַאניצולַאה טַאהעג זיולב בָאה

 ?גנועז עזיולב ַא סע זיא ?קרָאי-וינ ןיא טסיב וד
 טכיזעג ןיימ ךיז טָאה ,טייצ רָאי ַא רעביא ןעמַאזוצ ןעוועג ןענעז רימ ---

 לָאמ ןייא ןעזעג זיולב ךָאד וטסָאה םענעי רעבָא ,ןורכז ןייד ןיא טצירקעגנייא טוג

 ןייז וטסנעק ױזַא יװ .טנעָאנ רָאג טשינ ךיוא ןוא ,גרעב יד ןיא ןגרָאמירפ ַא ןיא
 ?רעבלעז רעד זיא סָאד זַא ,רעכיז

 טוג םיא בָאה ךיא -- .ןגירשעג רע טָאה -- !העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ---

 ןיימ יוװ ,ןעזעג ןגרָאמירּפ םענעי ןיא ,טלָאמעד בָאה ךיא !רעדרעמ םעד .,ןעזעג

 -ערפעגנָא ןייז ןעזעג בָאה ךיא ןרעטש ןיא טינש ַא טכַאמעג םיא טָאה רעדורב

 זיא סָאד .ּפָאק- ןיא טצירקעגנִייא טוג רימ ךיז טָאה ףוצרּפ ןייז .עדרָאמ ענעס

 ןוא יירפ קרָאי-וינ ןיא םורַא ךיז טיירד רעכלעוו ,עקשטנעה סנַאה רעדרעמ רעד

 .ענייז זיא טלעוו עצנַאג יִד
 ?ןוט רעטציא וטסליוו סָאװ ---

 | !ןעניפעג םיא זומ ךיא ---
 ױזַא טַאלג שטנעמ ַא ןעניפעג וצ ןכַאְז עטכייל יד ןופ טשינ זיא סע --

 .ןבעגנייא ריד ךיז טעװ סע זַא ,טשינ ביילג ךיא .קרָאי-וינ ןיא

 !ןעניפעג םיא לעוװ ךיא ---

 .רעכיז ןוא טסעפ ןעוועג זיא לוק ןייז

 ,:? ןוא --
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 דלעפ ןיא םיִוב ַא יװ

 ריד ןופ) לָאז ןעמָאנ ןיימ .ןריּפַאּפ יד ןקידיילרעד לָאז ךיא ךָאד טסליװ וד ---
 ? תמא ,ןרעוו ןעמונעגּפָארַא

 ,ָאל --

 ,גנידַאב ןייא טימ ןוט סע לעוװ ךיא ---

 ? גנידַאב ַא --

 .רעדרעמ םעד ןעניפעג ןפלעה רימ טזומ וד ---
 | ? ךיא ---

 ,וד ,ָאי ---
 ? קרַאמ ,ױזַא יו ---

 .ןעניפעג םיא לעװ ךיא ו זיב ,גנַאל ױזַא קרָאידוינ ןיא ןביילב טסעוװ וד ---

 סנַאה ןעוועג זיא סָאד זַא ,תודע רעד ןייז טסעװ וד ןוא ןדרָאמרעד םיא לעװ ךיא

 .ןעוועג זיא עקשטנעה סנַאה רעד רע ןלייצרעד טסעװ ןוא עקשטנעה

 !קרַאמ ,ךעלגעממוא ךָאד זיא סע --

 .ךעלגעממוא טשינ זיא סע ---

 .ןרָאי ליפ ױזַא ןעזעג טשינ טסָאה ןעמעוו ,ןַאמ ַא ןדרָאמרעד טסליװ וד ---

 | ?ןעניפעג םיא וטסליוו קרָאיזוינ ןיא

 ןדרָאמרעד םיא ןוא ןעניפעג םיא לעװ ךיא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא --

 .ףלָאװ רעדורב ןיימ ןופ טולב םעד רַאפ
 ַאזַא ןיא ןעזעג טשינ לָאמניײק ןקרַאמ םעד טָאה יז .טרעדיושעגפיוא טָאה יז

 .רעייפ ןעקנופ ןסָאשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ .דנַאטשוצ ןטציירעג

 ,ףָארטש עסיורג ַא ךָאד טמוק דרָאמ רַאפ ---
 .סייוו ךיא ---

 רעייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ךָאד טסיב .דניק ַא ,בייוו ַא ךָאד טסָאה וד --

 ,קיביײא ףיוא ןרינִיור ךָאד ךיז טסעוו וד :ץנעטסיזקע

 .וזַא ךיוא טדער בייוו ןיימ ---

 .טנעה ענעגייא יד טימ ןיײלַא .ןעגנערבמוא ךיז טסייג .טכערעג זיא יז --

 סנטסקינייוו ,ןידָאלק ,דייר ערעדנַא ןרעה וצ ריד ןופ טנכערעג בָאה ךיא --

 "רַאפ ןצנַאגניא ןיוש סע טסָאה .ןַאמ ןייד ןופ רעדרעמ רעד ךָאד זיא רע .ריד ןופ

 .טַאהעג ביל ױזַא ןַאמ ןייד ךָאד טסָאה ?ןסעג

 | ,לָאמַא ןעוועג זיא סע ---

 .טלָאמעד טדערעג טסָאה וד שרעדנַא יוװ .סָאד טסגָאז ןידָאלק ,וד ?לָאמַא --

 -עגמוא ןענעז ןשטנעמ ןענָאילימ .טדערעג שרעדנַא ךיא בָאה טלָאמעד -- |

 ךָאד טלָאװ ,עטסטנעָאנ ענייז ןופ רעדרעמ םעד ןכוז לָאז רעדעי ןעוו ןוא ,ןעמוק

 ןיא תוסיפת ליפ ױזַא ןעוועג טשינ ןטלָאוװ'ס .ןריטסיזקע טנעקעג טשינ טלעוו .יד

 ..רעזייה-םיעגושמ רעטנזיוט ןעיובפיוא טזומעג טלָאװ ןעמ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד

 .םענעגושמ ַא רַאפ ןטלַאה וליפַא ךימ לָאז ןעמ ,רעדרעמ םעד ןכוז לעװ ךיא ---
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 יקסװָאנשזולד השמ

 סָאד רעבָא ןעק ךיא סָאװ חומ רעטסרָאלק רעד טסיב וד !קרַאמ ,ןיינ ---
 .ךעלגעמוא ךָאד זיא ,טדערעג ָאד טסָאה וד סָאװ ,ץלַא

 ענייז ןיא ןעמונעגניירַא ּפָאק ריא ,רעטנענ ךָאנ ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 ,טנעה

 טשינ ךימ טעװ טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק .ךעלגעממוא טשינ זיא סע --

 ,םיא ןדרָאמרעד ןוא עקשטנעה סנַאה רעדרעמ םעד ןעניפעג וצ ןטלַאהּפָא
 .ןגיוושעג טָאה יז

 .ןפלעה רימ טזומ וד ?ןידָאלק ,ןפלעה רימ טסעוװ ןוא ---

 ,ןפלעה ריד לע ךיא ---

 ,ןטכיולעגפיוא טָאה םינּפ ןייז

 ךיא עז ױזַא .לָאמַא ןופ ןידָאלק יד יװ ,יורפ עגולק ַא יװ וטסדער ױזַא ---

 ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש סלַא ךיד

 ?רעטציא ןיוש ,ןוט וצ וטסרעלק סָאװ ! קרַאמ ,ןפלעה טָאג ריד לָאז --

 ,קרָאי-וינ ץנַאג ןרעטשינסיוא לעוװ ךיא ---

 ?ןוט ךיא ףרַאד סָאװ --

 ןזומ וטסעװ ,ןפורעגּפָא ךימ טסָאה וד זיב טרַאװעג וטסָאה ןכָאװ סקעז --

 ןעמענ ךיא לע טלָאמעד .ןעניפעג םיא לעװ ךיא זיב טייצ לקיטש ַא ךָאנ ןטרַאוו

 .."טג; םעד ןופ רודעצָארּפ יד ןריפכרוד טעװ ןעמ ןוא טַאקָאװדַא ןַא

 זיא סע רעדייא ,קרַאמ ,ךיז ןכערַאב .ערוטנַאװַא עכעלקערש ַא זיא סע ---

 ,סנייד זיולב טשינ ;קיביײא ףיוא ןבעל סָאד ןרינַיור ריד טסייג וד .טעּפש-וצ טשינ

 .עילימַאפ רעצנַאג ןייד ןופ רָאנ

 ,סייוו ךיא --

 ,לוטש ריא ןיא ןציז ןבילבעג זיא יז

 ,שרעדנַא ןייז טעוװ ץלַא זַא ,טניימעג בָאה ךיא !ןידָאלק טנוזעג ייז ---

 טסיב ,ןפלעה טָאג ריד לָאז !קרַאמ ,ןייז יצ ףרַאדַאב סע יוװ ,ױזַא זיא סע --

 .ןַאמ רעװַארב ַא

 טימ ןעללג ןגיוא ענייז ןעזעג טָאה יז .ןרעטש ןיא ןוטעג-שוק ַא ריא טָאה רע
 ..ןרערט ןגיוא עריא ןיא ןעזעג טָאה רע .רעיורט

 לא יא
 פא

 ןטימ ןײלַא ןבילבעג לעשַאר זיא ,זיוה סָאד ןזָאלרַאפ טָאה קרַאמ יו םעדכָאנ

 טבעלעגרעביא טָאה יז .ןכָארבעצ ןוא טנלע ךעלקערש טליפעג ךיז טָאה יז ,דניק

 ,הרושב עטסיוװ יד טגָאזעגנָא לָאמַא ריא טָאה רעטָאפ ריא ןעוו ,טנלע ןבלעז םעד

 .רעכערברַאפ ַא זיא רע זַא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא לעגנע ןַאמרָאנ זַא
 יד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז .עלעדיימ רעד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ףיוא עקידנקנירט ַא יו ליפעג סָאד טַאהעג ביײהנָא ןיא טָאה יז .רעמיצ ןופ טנעוו

 ,םי ןופ סעילַאװכ יד

 רעטקָאד םעד ןפורעגּפָא ןוא ןָאפעלעט םוצ ןעגנַאגעגוצ שינַאכעמ זיא יז

 ,לעדנַאמ

 ןוא ,ןלייצרעד וצ טָאהעג טָאה יז סָאװ ץלַא טרעהעגסיוא טָאה רעטקָאד רעד

 טכַארבעג ןטכענ טָאה רע ןעוו ,ןָא טנעמָאמ םעד ןופ םיא יז טָאה טלייצרעד

 ,ןידָאלקי :םעדכָאנ ןֹוא ,ַאדירָאלּפ ןייק ןעַילפ וצ החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ ןטעליב

 יז ןשיװצ ןָאפעלעט ןופ טּפַאכעגפיוא טָאה יז סָאװ דייר יד .קרָאי-וינ ןיא זיא יז

 ,לעטָאה ןיא ןענידָאלק ייב טציא זיא קרַאמ זַא ,יז טָאה טקידנערַאפ ןוא .ןדייב

 זיא ןעשעג ןוא ןפלעה טשינרָאג ריא ןעק רעטקָאד רעד זַא ,טסּוװעג טָאה יז

 ןילַא יז יוװ ױזַא ךיוא טָאה רע .רעטקָאד רעד ,ןעוועג העוט ךיז טָאה רע זַא ,ךָאד

 -עצ עכלעזַא ךָאנ ןוא סעיצַאניצולַאה ,סעיזוליא טימ טבעל קרַאמ זַא ,טביולגעג

 ,רָאטַאיכיספ רעד ,עזָאנגַאיד עקיטכיר ןייק טכַאמעג טשינ טָאה רע .ןשינעלסיירט

 ,ןפלעה טשינרָאג ריא רע ןעק רעטציא

 "וינ ןיא ָאד זיא ןידָאלק סָאװ ,ןטוג םוצ זיא סע זַא ,לעשַאר ,ביילג ךיא ---

 ןפוא םושב רימ ךיז טַאה ,יודיוו סנַאװ רעייא טרעהעגסיוא בָאה ךיא ןעוו .קרָאי

 ייוצ יד ןופ ןעגנועז יד עגונב טלייצרעד רע סָאװ ץלַא זַא ,ןביילג טלָאװעג טשינ

 ,ןעגנורדעגסױרַא ךיא בָאה יודיוו ןייז טיול .עלַאער ןענעז קרָאי-וינ ןיא ןשטנעמ

 ,ןשטנעמ ייווצ יד ןעזעג תמא ןַא ףיוא טָאה רע זַא ןוא טנוזעג ,לַאמרָאנ זיא רע זַא

 -עג בָאה ךיא .םעד וצ שזַארוק ןייק ןבעגוצ טלָאװעג טשינ םיא רעבָא בָאה ךיא

 ןופ עירָאעט ןייז ןענעקײלוצּפָא ןצנַאגניא םיא רַאפ רעסעב זיא סע זַא ,טכַארט

 ,טײקשירַאנ ןייק ןייגַאב טשינ לָאז רע ידכ ,סָאד ךיא בָאה ןוטעג ןוא ,טײקלַאער

 .טנגעגַאב טשינ ןשטנעמ ייווצ יד רעמ רע טלָאװ רשפא ,ןסעגרַאפ רע טלָאװ רשפא

 .יךעלגעמי ךָאד זיא ץלַא

 ריא טָאה ןייוועג ַא ןוא טדערעג יז טָאה -- !טעּפש-וצ ץלַא זיא רעטציא --

 ,זדלַאה ןיא טקיטשעג

 .סיוא יױזַא ךיז טָאה סע סָאװ ןדירפוצ ןייז טפרַאד ריא ,לעשַאר ,ןיינ ---

 טָאה רע .שטנעמ רעטנוזעג ַא זיא רעלעה קרַאמ זַא ריא טסייוו רעטציא .טזָאלעג
 רעדעי יװ לָאמרָאנ זיא רע .ןעגנועז ,סעיצַאניצולַאה וצ ןעגנוגיינ םוש ןייק טשינ
 ,זדנוא ןופ

 ,ןידָאלק רעד וצ קעװַא ךָאד זיא רע רעבָא --

 .טשינרָאג זיא סָאד ---

 .ביל יז טָאה רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ביל יז טָאה רע --

 "רעד רימי טָאה רע יװ םעד טיול !לעשַאר עביל ןיימ ,רעכיז ױזַא טשינ --

 ןטעבעג רע טָאה ךיז ןיא ףיט .ביל טשינ יז טָאה רע זַא ,רימ ךיז טכַאד ,טלייצ
 טכַארט רע .לעשַאר ,ביל ךיד רָאנ טָאה רע .ןעז טשינ רעמ יז לָאז רע זַא ,טָאג

 -ריטַאנ רעייז זיא סָאד, ןעז יז קעװַא טנייה זיא רע סָאװ סָאד ןוא .ריד ןופ רָאנ
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 ןעצ ןעזעג טשינ יז טָאה רע .טנעָאנ רעייז ןעועג יורפ רעד טימ זיא רע .ךעלי

 ַא ןטלַאהעגפיוא םיא טָאה יז בעל סָאד טעװעטַארעג םיא טָאה יז .טייצ רָאיי

 זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד סע זיא ,ןכערבנעמַאזוצ טשינ לָאז רע גנַאל-טייצ;

 זדנוא ןופ רעדעי ןוא ןוטעג סָאד טלָאװ שטנעמ רעדעי .ןעז טזומעג יז טָאה רע

 ,טלדנַאהעג טשינ שרעדנַא טלָאװו

 .טלמרומעג לעשַאר טָאה -- שרעדנַא רָאג טכַארט ךיא ---

 רעטקָאד רעד טָאה -- ןקִיורמּוַאב וצ ךיז ןַארַאפ ָאי זיא סע סָאװ ןגעוו --

 סָאװ ךיוא טסייוו וד .עקשטנעה סנַאה םעד ןגעװ זיא --- ןָאפעלעט ןיא טדערעג:
 ,ןיימ ךיא;

 רעכיז רע טָאה ,ןענידָאלק ןזעעג טָאה רע יוװ טוג ױזַא זַא ,יײטשרַאפ ךיא

 ױזַא יו ןעמענַאב וצ רעווש רעייז וליפַא זיא'ס ,עקשטנעה טנַאה םעד ןעזעג ךיוא;

 ןעזעג טָאה רע ןכלעוו ,שטייד םעד ןופ טכיזעג סָאד ןענעקרעד טנעקעג טָאה רע

 רעדורב ןייז טעדרָאמרעד טָאה רע ןעו ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא לָאמ ןייא זיולב

 ןַא ףיוא ןעוועג לָאמ עקיטציא סָאד ןזיא סע זַא ,ןייז ךעלגעמ ךיוא ןעק סע .ףלָאווװ

 יב טָאה ןענידָאלק ןפערט סָאד .גנּועז עקידנריניצולַאה ַא יו רעמ טשינ תמא

 ןעוועג זיא רע לייו ,עקשטנעה סנַאה ןופ עיצַאניצולַאה יד ןפורעגסיורַא םיא:

 טָאהעג רע טָאה יודיוװ ןייז טיול ןוא ,שינעגעגַאמ רעד ןופ ןעמונעגרעביא קרַאטש

 ןשטייד םעד ןוא ןענידָאלק :ןשטנעמ ייווצ ןעז וצ גנַאלרַאפ םעד טולב ןייז ןיא

 שטנעמ רעד לייוו ,ןקערש וצ ךיז סָאװ ןעוועג טשינ טלָאוװ ,לַאפ ַאזַא ןיא .רעדרעמ:

 | ,ןײזטסּוװַאברעטנוא ןייז ןיא זיולב טריטסיזקע

 ןיא ,לעדנַאמ רעטקָאד ןופ דייר יד וצ טכרָאהעגנייא םיוק ךיז טָאה לעשַאר

 רעטייוו טָאה רעטקַאד רעד .ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא טימ טעיַָארעג ריא טָאה חומ

 ,טרעהעגוצ ךיז שינַאכעמ רעטייוו טָאה לעשַאר ןוא טדערעג

 -ירפ ןשיגַארט םענעי ןיא ,טלָאמעד :הרעשה עטייווצ ַא ןייז ךיוא ןעק סע --

 -ןייא ױזַא קרַאמ עקַאט ךיז טָאה ,ןעמוקעגמוא זיא רעדורב סקרַאמ ןעוו ,ןגרָאמ

 ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג זיא סע זַא ,רעדרעמ םעד ןופ טכיזעג םעד ןיא טקוקעג

 -יוש יד ןעוועג ךָאד זיא סע .ןייטש ןיא ןצירק עפיט יװ ,טולב ןייז ןיא ,חומ ןייז

 ַא טרעװ לָאפ ַאזַא ןיא ןוא ,טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ענעצס עטסכעלרעד

 -סיוא טשינ ,קיבייא ףיוא טצירקעגנייא עסַאמירג ַא ,לכיימש ַא ,געװַאב ַא ,טכיזעג

 ,רַאפעג יד טגיל ָאד-טָא .ןלַאפ עכלעזַא ןופ סייוו ךיא .ןורכז ןופ ןקעמוצ

 ;טניימ רעטקָאד רעד סָאװ טסּוװעג טָאה יז ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה לעשַאר

 ןביג סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא זיא רע .טרַאּפשעגניײא זיא קרַאמ --

 יד ןעגנערב ןפרַאד ןלָאז יז ןעוו וליפַא ,ןבערטש ייז סָאװ וצ סָאד ףיוא טשינ

 ּפָאק ןיא ןעמונעג ךיז טָאה רע .ייז ןופ רענייא זיא קרַאמ .תונברק עטסרעווש

 קרָאי-וינ ץנַאג ןרעקַאכרוד רע טעװ ,רעדרעמ םעד ןעניפעג זומ רע זַא ,ןײרַא

 טלָאװ סע .טשינ ךיא סייוו ןייז טעװ טלָאמעד סָאװ .ןעניפעג םיא טעװ רע ןוא
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 טשינ לָאז סע ןרעוו ןוטעג ףרַאד ץלַא .ןטלָאהרַאפ וצ םיא ךַאז עטסעב יד ןעוועג

 ,קילגמוא ןייק וצ ןעמוק

 רעמ ךָאנ רעבָא ,רעטקָאד םעד ןופ דייר יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה לעשַאר

 ריא סע טָאה ,ביל יז טָאה קרַאמ .ןענידָאלק ןגעוו קייורמוא ןעוועג יז זיא סָאד יוװ
 רע ןפלעה טשינרָאג טעװ סע ןוא ביל יז טָאה רע ,ןײרַא ּפָאק ןיא טרעמַאהעג

 ,לעשַאר ,יז ןוא טרַאנעג ,ןלעשַאר ,יז טָאה רע .טייצ עצנַאג יד ביל ןענידָאלק טָאה

 ,סעצײלּפ עריא ףיוא ןלַאפ ּפעלק עקידארומ .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ּפעלק טמוקַאב

 .רעווש רעייז ,ןגָארטוצרעביא ץלַא סָאד רעווש ריא זיא סע

 ךיא -- .לֹוק ךַאװש ַא טימ טגערפעג יז טָאה -- ?ןוט ןעמ ןעק סָאװ ---

 -מוא ןַא זדנוא ףיוא ןעגנערב טשינ לָאז רע זַא ,ןדיימרַאפ וצ ױזַא יו טשינ סייוו

 ףיוא ןייגנייא טשינ טעװ ןוא טרַאּפשעגניא זיא קרַאמ זַא ,טגָאז ןילַא ריא .קילג

 ,ןסימָארּפמָאק םוש ןייק

 -כָאנ ןעז טלָאװעג םיא טלָאװ ךיא .ןרעפטנע וצ סָאװ טשינ סייוו ךיא --

 ,ןסולפניײאַאב ןווורּפ םיא לעװ ךיא .טנייה ךָאנ -- ךעלגעמ זיא סע ביוא ןֹוא לָאמַא

 םעד ןריולרַאפ טָאה רע .ןגלָאפ ךימ טעװ קרַאמ יצ טשינ ביילג ךיא ---

 ,ןעמעלַא וצ יורטוצ

 ,סייוו ךיא --
 ךָאנ רע טעװ ,ןקריו םיא ףיוא ןענעק לע ךיא ביוא .ןעז לעװ ךיא --

 .טנייה ךָאנ ,סיפָא ןיא ךייא ייב ןייז טנייה
 ,טוג ןייז טעו ץלַא .ןטלַאהסיוא זומ ןעמ !לעשַאר ,ךיז ןרילרַאפ טשינ --

 ! רעטקָאד ,קנַאד ַא --
 םורַא ןרָאװעג זיא סע .ךעלביירט-ןָאפעלעט יד טגײלעגקעװַא ןנָאה עדייב

 .ירעווש קידנקירד ןוא ליטש ןדייב

 זיא ,רעמיצ סנידָאלק ןזָאלרַאפ טָאה קרַאמ יװ ,רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ

 | ,רעלעה לעשַאר ןפורעגּפָא ןוא ןָאפעלעט םוצ וצ קיטסַאה יז

 : ןילַא ךיז ןופ ןוא קרַאמ ןינע םעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג זיא ןידָאלק

 ןידָאלק ךייא וצ טדער סָאד !רעלעה םַאדַאמ ,ןקידלושטנַא רימ טעװ ריא --

 ןליפעג ערעייא ,ןטסגנַא ערעייא יײטשרַאפ ךיא .ןיב ךיא רעוװו רעכיז טסייוו ריא

 טשינרָאג זיא ןַאמ רעייא ןוא רימ ןשיווצ זַא ,ןרעכיזרַאפ רעבָא ךייא ןעק ךיא

 ךרוד .טייקטנעָאנ זיא סע עכלעוו ...ןפורנָא סָאד ךיא לָאז יו ,םעד ןופ ןַארַאפ
 ..ןעמָאנ סנַאמ רעייא ךיא גָארט ןשינעעשעג ןוא ןלַאפוצ

 ץלַא ףיוא .גנובעלרעביא רעד ןופ ךיז וצ ןעמוק טנעקעג םיוק טָאה לעשַאר

 יז טעװ ןידָאלק זַא ,םעד ףיוא טשינ רָאנ ,טכירעג ךיז יז טָאה טלעװ רײד ןיא
 -מערפ רעד וצ ןדער וצ סָאװ טסּוװעג טשינ סעגר עטשרע יד ןיא טָאה יז .ןפורּפָא
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 טוג ױזַא ,גנובעלרעביא רעד ןופ ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יו זיא יז ךיוא .יורפ רעד
 ןעמוק טנעקעג טשינ טָאה יז ןוא ,ןפורעג טָאה ןידָאלק ןעוו ,קרַאמ ןטכענ יו
 טקעװעגפיוא ריא ןיא ךיז טָאה סע .טשרעהַאב ךיז יז טָאה רעבָא דלַאב .ךיז וצ

 ןייז ןופ עמַאמ יד ,יורפ סרעלעה קרַאמ יז זיא ןעמעלַא ךָאנ .ץלָאטש-ןעיורפ רעד

 ,ןידָאלק יד ,טרָאד ענעי ןוא ,טייצ רָאי ןביז רעביא ןעמַאזוצ ןיוש ןענעז ייז .דניק
 ןדער וצ טכער ןייק טשינ וליפַא ןוא ןַאמ ריא ףיוא טכער םוש ןייק טשינ טָאה

 ,ןעזעגנייא לעשַאר טָאה ןענידָאלק ןופ רעטרעװ עמערַאװ עטשרע יד ךָאנ .םיא וצ
 ןיא רענעמ ןריפרַאפ וצ ןסיוא ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ טשינ זיא ןידָאלק זַא

 ןיפ ןָאט ַא ןעמונעגנָא רעבירעד טָאה יז .רעביטש עדמערפ ןיא ןקילגמוא ןעגנערב

 ; טפַאשדניירפ

 ,ךַא ?ןידָאלק ,ריא טגָאז יו ,.ָאלק סעסימ ,ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ---
 ...ךייא ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה ןַאמ ןיימ ,ָאי

 ךימ טלָאז ריא ליוו ךיא .קעװַא זיא ןוא רימ ייב ןעוועג טשרע זיא רע --

 ..רעלעה םַאדַאמ ןרעהסיוא

 ךיא זַא ןכַאמ םַאזקרעמפיוא רעבָא ךייא ליוו ךיא .ךייא רעה ךיא ,טוג --

 ןגָאז רימ טנעק ריא ,ליפעגטימ ןייק טשינ ןוא תונמחר ןייק ךייא ייב טשינ לי

 ,ןגָאז וצ רימ טָאה ריא סָאװ ,ץלַא

 רימ רעבָא ,שילגנע ןיא ךייא וצ ןדער וצ רעווש לסיבַא ןייז טעו רימ ---

 ןעלדנַאה ָאד זומ ןעמ ,טייצ ליפ ָאטשינ זיא סע .,ןייטשרַאפ זיא-סעדיוו ךיז ןלעוװו
 ,טקישעג ץנַאג ןוא לענש

 ןעק ךיא ,ןייטשרַאפ לעװ ךיא ,ןגָאז וצ רימ טָאה ריא סָאװ ץלַא טגָאז --

 ,ןקידנעטשרַאפ טוג זיא-סע'יוו ךיז ןעמ טעװ ,שיזיוצנַארפ לסיבַא ךיוא

 רימ ןשיווצ זַא ,רעלעה םַאדַאמ ,םַאזקרעמפיוא לָאמַאכָאנ ךייא ךַאמ ךיא --

 רעטנוא ,קירוצ רָאי ןעצ טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ .טשינרָאג זיא ןַאמ רעייא ןוא

 ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ ןיימ ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד .ןדנעטשמוא עטסשיגַארט יד

 ריא ,ןײרַא זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג קרַאמ זיא ,גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא ץעגרע

 לרוג ןופ ליצ רעטמיטשַאב ַא ןפורנָא סע טנעק ריא ןוא לַאפוצ ןפורנָא סע טנעק

 ערעזדנוא קידלוש עדייב ןענעז רימ זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא םעדכָאנ לייוו ,ןעוועג

 ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ ךרוד ,ליּפש-לרוג םעד ןוא לַאפוצ ןזיולב םעד סנבעל

 טנייה עקַאט זיא ןעמָאנ ןיימ .ןעמָאנ סנַאמ רעייא ןעמעננָא טזומעג ךיא בָאה

 ,ןעמָאנ םעד טימ ןפור וצ ךימ םעװקַאבמוא ןייז טעװ ךייא רעבָא ,רעלעה ןידָאלק

 ןפור ךייא ךיא לעװ ,ןביולרעד טעװ ריא ביוא ןוא ,ןידָאלק זיולב ךימ טפור זיא

 .טנַאזעג רימ סע טָאה קרַאמ ,לעשַאר זיא ,ךיז טכַאד ,ןעמָאנ רעייא ,לעשַאר זיולב

 ..לעשַאר זיולב ךייא ןגָאז וצ רעמעװקַאב ליפ ןייז טעוװ רימ

 ,ייטשרַאפ ךיא !ןידָאלק ,טוג --

 -ָאנ ןטימ שטייד ַא םענייא ןגעוו טלייצרעד טָאה קרַאמ !ךייא קנַאד ךיא --
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 טרעהעג טָאה ריא ?קרָאי-וינ ןיא ןעניפעג ךיז לָאז רעכלעוו ,שקשטנעה סנַאה ןעונ

 ?ןעמָאנ םעד

 וו םעדכָאנ גָאט ןייא טימ ןעזעג םענעי טָאה קרַאמ .טרעהעג בָאה ךיא --

 -נייא ןַא םיא ייב זיולב זיא סע זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןעזעג ךייא טָאה רע

 | ,גנודליב

 ,קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא עקשטנעה סנַאה .גנודליבנייא ןייק טשינ זיא סע --

 'ןוא ןעניפעג וצ ןַאמ ןקיזָאד םעד ,ךעלגעמ זיא סע סָאװ ,ץלַא ןוט טעוװ קרַאמ ןוא

 .עקשטנעה סנַאה .ןעמוקסיורַא טעװ סע סָאװ טסייוו רעװ !רעניימ טָאג ,טלָאמעד

 ןעמָאנ ןטימ רעדורב ןרעגנוי ןייז טעדרָאמרעד ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא טָאה

 .,רָאפ ךיז טלעטש ריא .ןפלעה טנעקעג טשינ ןוא טקוקעגוצ סע טָאה קרַאמ ,ףלָאװ

 טוװרּפעג ךיז טָאה ריא ,ןָא גָאט םענעי ןופ ןצרַאה ןייז ןיא טגָארט קרַאמ סָאוװ

 .ןײלַא םוניהג רעד ,ךיז טכַאד ,זיא סע ?עיצַאוטיס ַאזַא ןיא ןבעלניירַא

 עג ַא ןָאפעלעט טייז רענעי ןופ טרעהעג טָאה יז .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז

 .היח ַא ןופ ןעשעה ַא יװ טרעהעגנָא ךיז טָאה סע .ןייוו

 :וקָארשרעד ךיז טָאה ןידָאלק

 ץלַא ,ןענייו טשינ טפרַאד ריא ?סָאװרַאפ ,רעניימ טָאג ?טנייוו ריא ---

 | .ןקידנע טוג ךיז טעוװו

 'טָאה רע .קילגמוא ןַא וצ טייג רע .ןקרַאמ ףיוא תונמחר ַא רימ זיא סע --

 ןייק טשינרָאג טמענ סע ןוא ןטילעג ליפיוזַא טָאה רע .טנרעלעגּפָא טשינרָאג ךָאנ

 ,ףוס

 .,עקשטנעה סנַאה םעד ןעניפעג טעװ קרַאמ .טנייה ךייא ךיא ףור םעד ןגעוו ---

 .עכעלגעממוא יד ןופ טשינ סע זיא קרָאי-וינ ןיא ןשטנעמ ַא ןעניפעג ליוװ ןעמ זַא

 .שטייד םעד ןדרָאמרעד ליוו קרַאמ זַא ,זיא עטסגרע סָאד .ןכַאז

 ףעזעג ָאד םיא טָאה רע טניז קנַאדעג םעד טימ םורַא ךיז טגָארט רע --

 :בָאה ךיא .ןוט טשינ סָאד לָאז רע ןקריוו םיא ףיוא טווורּפעג בָאה ךיא --

 .סע רעבָא ,גנולדנַאה ַאזַא ןופ טיײקשיגָאלמוא עצנַאג יד ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא

 .םעד ןכוזוצפיוא סולשַאב םעד טימ רימ ןופ קעװַא זיא רע .ןפלָאהעג טשינ טָאה

 ,ןדרָאמרעד םיא ןוא עקשטנעה סנַאה

 רעד טעװ שטייד רעד זַא ,ןייז טעוװ סָאװ ?ןידָאלק ,ןוט ךיא ןעק סָאװ ---

 ? ןדרָאמרעד םיא רעטשרע

 !לעשַאר ,ןעלפייווצרַאפ טשינ ---

 "טימ רעגנַאװש ךיא ןוא דניק ַא ןבָאה רימ ..ןטלַאהסיוא טשינ סע ןעק ךיא --

 -וקסורַא םעלַא םעד ןופ טעװ סָאװ ,טּפעשרעד ,דימ זיא קרַאמ .דניק טייווצ ַא

 "רעד טשרעוצ םיא ךָאד ןעק שטייד רעד .טשינ לָאמנייק ךָאד טסייוו ןעמ ? ןעמ

 ,ןדרָאמ

 -רָאג ןקרַאמ טעװ סע .ןעז טעװ ריא ,טוג ןייז טעוו ץלַא ,לעשַאר ערעייט ---

 .-עכלעוו וצ ןזָאלרעד טשינ םיא ןוא גנידצלַא ןדנעװנָא טזומ ריא .ןעשעג טשינ
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 סָאװ ןלייצרעד ןוא ײצילָאּפ רעד ןיא ןייגוצ וליפַא ,םיא ןדעררעביא ,טַאט זיא-סע

 ..רעדורב סקרַאמ ןופ רעדרעמ רעד ךיז טניפעג קרָאי-וינ ןיא ָאד זַא ,ךיז טוט סע

 טשינ רע טעװ ,ןסיוורעד ךיז טעװ קרַאמ ןעוו .ןייז טוג טשינ טעװ סע ---
 ,ןטלַאהרעביא

 עגַאל יד יװ ןסיוו טלָאז ריא ידכ ,לפשַאר ,ןפורעגּפָא דלַאב ךייא בָאה ךיא ---

 ןוא ביל ךייא טָאה רע .םיא ףיוא סולפנייא ןצנַאג רעייא ןצונַאב ןוא סיוא-טעז

 .דיר ערעייא וצ ןרעהוצ ךיז טעוו רע

 רימ וצ ךיז טעוװו רע זַא ,ריא טסייוװ ןענַאװ ןופ !ןידָאלק ,ךייא קנַאד ךיא ---
 ?ןרעהוצ

 ךייא טצעש קרַאמ .תמא ןצנַאג םעד ןַאמ ַא ןופ דייר יד ןיא טליפ יורפ ַא --

 .יורפ רערעדנַא ןייק ןופ טשינ טכַארט רע .ביל קרַאטש ךייא טָאה ןוא

 ?רעכיז טנעז ריא ---
 !לעשַאר ,ָאי --
 לסיבַא ןגַארפ עריא טימ ךיז טָאה יז זַא ,טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה לעשַאר

 טָאה יז .טקעוװרעד ריא ןיא ךיז טָאה ץלָאטש רעד .ןענידָאלק רַאפ טקירעדינרעד

 :טגערפעג ריא
 ?ןעז לָאמַאכָאנ ךייא קרַאמ טעוו ---

 ךיז ליוו רע רעבָא ,ןטעטילַאמרָאפ-ןריּפַאּפ יד ןקידיילרעד ןפרַאד רימ ,ָאי ---

 ליוו רע .עקשטנעה סנַאה םעד ןעניפעג טעװ רע זיב ןרירוצ טשינ ךַאז רעד וצ

 ,.לַאפ ןיא ,תודע ןַא סלַא ןייז ָאד לָאז ךיא
 סע טלַאה טייו ױזַא .ןרעטש ןפיוא סױרַא ןלעשַאר זיא סייווש רעטלַאק ַא

 ןיגַאב ליוו רע ןוא יורפ ַא ךָאנ ,סע טסייה ,טָאה רע -- טכַארטעג יז טָאה -- ןיוש

 ?ןייז טעוװ סָאװ ,דרָאמ ַא

 ?ןידָאלק ,ןוט ריא טעוװ סָאװ ---

 עכעלטע ןיוש עקירעמַא ןיא ןיב ךיא טעז ריא .טשינ ךיוא סייוו ךיא ---

 שטָאכ ,ןַאמ רעייא ןפורוצּפָא טגַאװעג טשינ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא ןוא ןכָאװ

 -ץעג ןוא טרַאװעג ץלַא בָאה ךיא .,ךַאז יד ןקידיילרעד ןעמוקעג לעיצעּפס ןיב ךיא

 ןסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא זיב ...ןטנעמיטנעס ,ןליפעג :ךָאד טיײטשרַאפ ריא .,טרַאװ

 ,ןקרַאמ טימ רימ ןשיווצ טקידנעעג זיא ץלַא לייוו ,רַאפרעד סָאד ןוא ןפורוצּפָא םיא

 טשינ ןעוו .טלעוו עצנַאג ַא זיא סָאד ,זדנוא ןשיווצ ןפָאלעגּפָא ןענעז טייצ רָאי ןעצ

 ךיא .ןעזעג טשינ רעמ רעכיז ןיוש ךיז רימ ןטלָאװ ,ןעמָאנ םעד טימ ןריּפַאּפ יד
 .ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןעק ךיא ןכלעוו ,ןַאמ ַא טימ ןבָאה הנותח ייב טלַאה

 םעד טגָאז יורפ יד זַא ,טליפעגסיױרַא לעשַאר טָאה דייר םָארטש םעד ןופ

 ןעוו ,רעטציא ןוא טכַאמעגכרוד ליפ טָאה יז ,ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער יז .תמא
 ןופ טרעטשעצ יינספיוא סע טרעוו ,דיירפ לסיבַא ןכיירגרעד םייב ןיוש טלַאה יז
 עלַא יד טגלָאפרַאפ יז טלָאװ טנַאה יד יו סיוא-טעז סע ןוא טנַאה עזייב ַא סעּפע

 .ןרָאי
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 -- ףַאמ ןיימ ךיוא טעדרָאמרעד טָאה עקשטנעה סנַאה רעבלעז רעד --

 -כערעג ןופ טנַאה ַא ָאד זיא'ס ביוא --- .עמיטש סנידָאלק טרעהעג לעשַאר טָאה

 טשינ רעטציא סע ןענעק רימ רעבָא ,ןענרעלנָא רעדרעמ םעד ןעמ ףרַאד ,טייקיט

 ..רעדרעמ ןכוזמורַא טפרַאדעג ןטלָאװ ןשטנעמ טימ טלעוו עצנַאג ַא .ןַאט

 .טגָאזעג לעשַאר טָאה---!ןידָאלק ,ןדער וצ ךייא וצ רעווש רימ זיא סע --

 טייצ עצנַאג יד ןעייג ןעקנַאדעג עניימ .ךייא ןגעק קידלוש רעייז ךיז ליפ ךיא --

 ךָאנ רָאי ןביז ןענעז רימ .ןייטשרַאפ ךָאד טפרַאד ריא .גנוטכיר רעשלַאפ ַא ןיא

 -לייט ןיירַא טלַאפ ,תודוס טימ םורַא ךיז רע טגָארט טייצ עצנַאג יד .הנותח רעד

 םיא ןופ ןעמוקַאבסױרַא טנעקעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיִא .ןעגנומיטש ןיא לָאמ

 -מיײהַא זיא רע ןעװ ,קירוצ טייצ ַא טימ טשרע .םעד ןופ ךַאזרוא עקיטכיר יד

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןוא רעטלסיירטעצ ַא ,רעטיירטשעצ ַא סַאג ןופ ןעמוקעג

 רעבלעז רעד טשינ רעמ רע זיא ןָא טנעמָאמ םענעי ןופ ,קילעפוצ ןעזעג ךייא

 טפַאשקנעב יד זַא ןוא ביל ךייא טָאה רע זַא ,ןעגנורדעגסױרַא בָאה ךיא .שטנעמ

 ,טייצ עצנַאג יד םיא טקינייּפ ךייא וצ

 ןסירעגרעביא ןידָאלק טָאה -- ןַאמ רעלַאטנעמיטנעס ַא רעייז זיא קרַאמ ---

 .ךעלרע ןוא וויטיסנעס זיא רע -- .דייר סלעשַאר

 קרַאמ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,ןטלָאשעג ךייא קנַאדעג ןיא בָאה ךיא ---

 קילגמוא סיורג ַא ןופ ביײהנָא רעד זיא סָאד זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .ןעז ךייא לָאז

 "ַאב טשינ ךייא לָאז קרַאמ זַא ,טָאג ןטעבעג בָאה ךיא .עילימַאפ רעזדנוא רַאפ

 "רעד ךיוא םיא טָאה רענעי ןוא רָאטַאיכיסּפ ַא וצ ןעגנַאגעג זיא רע .ןענעגעג

 .סעיצַאניצולַאה זיולב רָאנ ,גנּועז עלַאער ןייק ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,טרעלק

 "טימ ןוא ,ןעזעג טשינ ךייא טייצ ַא טָאה רע סָאװ ךעלקילג ןעוועג ןיוש זיא רע

 רעמ ןיוש טעװ קרַאמ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ןעמוקעג ָאי ריא טנעז לָאמַא

 טשינ זיא סע זַא ,דייר ערעייא ןופ רעבָא רעה ךיא .ןעמוקקירוצ טשינ רימ וצ

 רע ןקריוו םיא ףיוא לעװ ךיא ןוא ןעמוקקירוצ טעװ קרַאמ זַא ,ףָאה ךיא .ױזַא

 ,טירש ןטלייאעגרעביא ןייק ןכַאמ טשינ לָאז

 ,ץלָאטש טימ יורפ ַא יװ ץלַא סָאד טמענ ריא זַא ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ---

 !לעשַאר ,ךעלקילג טייז .עירעטסיה ןָא ,דנַאטשרַאפ ןוא עדריווטסבלעז

 ןפורּפָא ןגרָאמ ךייא לעװ ךיא .ןענעקַאב ךייא טימ טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא ---

 !לעשַאר ,טוג --

 ,טימעג ןפיוא רעטכייל טליפעג ןבָאה ןעיורפ עדייב .ליטש ןרָאװעג זיא סע

 טימ לסיב ַא ,רערעדנַא רעד ףיוא ענייא ןסױטשעגנָא לסיב ַא ןעוועג ייז ןענעז עדייב

 ,טסּוװעג טָאה ייז ןופ עדעי .ןצנַאגניא טשינ סעּפע ןוא ךעלקילג לסיבַא ,יורטוצמוא

 .ײעקידלקַאװ ַא לסיבַא ןעוועג זיא טיובעגפיוא ךיז טָאה יז סָאװ טלעוו יד זַא

 .בוטש ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא לעשַאר

 רענייא ןגָאלשעגרעביא ןוא ןעקנַאדעג יד ןּפָאלעגנָא ריא ןענעז חומ םעניא
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 ןטסלענשמַא יו םיא זומ ןעמ ?קרַאמ זיא ּוװ ?ןוט וצ ָאד זיא סָאװ .ןרעדנַא םעד

 ,טירש ןייא ןייק ןכַאמ טשינ רָאט רע .,ןכוזפיוא

 רעניילק ריא ףיוא טרעיול סָאװ ,רַאפעג יד ןפירגַאב יז טָאה טציא טשרע
 סע יװ גנַאל ױזַא .טייקיטליגכיילג ריא ןופ סױרַא יז זיא טציא טשרע .החּפשמ

 קרַאמ זַא ,דשח-טכוזרעפייא רעד ןוא קנַאדעג רעטסיוװ רעד טרעטַאמעג יז טָאה

 יז טָאה ,ןעמענקעװַא ןקרַאמ טעװ יז זַא ןוא ןידָאלק רעד ןיא טבילרַאפ ךָאנ זיא
 ,ןרילרַאפ וצ םיא רַאפעג יד זַא ,טנכערעג טָאה יז .דלודעג ןייק טַאהעג טשינ

 ,שינעעשעג ידיטָא יו רעקרַאטש ליפ זיא ביל טשינ רעמ יז טָאה רע זַא רַאפעג יד

 טדערעגּפָארַא ךיז טָאה ןידָאלק ןעו טשרע .רעטציא ןעייטש ייז רעכלעוו רַאפ

 ,רענעט עקיטכירפיוא טרעהעג ןענידָאלק ןופ דייר יד ןיא טָאה יז ןוא ןצרַאה ןֹופ
 ,רעריא זיא קרַאמ זַא ,רעכיז ןעוועג רעטציא זיא יז .טקַיורַאב ָאגע ריא ךיז טָאה

 .ביל יז טָאה רע

 .עגר רעקידנעמוקנָא רעדעי טימ חומ ריא ןיא ןסקַאוװעצ ךיז טָאה רַאפעג יד

 ,שטנעמ ַא ןעדרָאמרעד טעװ קרַאמ .ןידָאלק ,טכערעג ךָאד זיא יז
 -סיוא ןעמענ טשרע טעװ ןעמ .ץעזעג ַא ןַארַאפ ךָאד זיא ןטשרע םעלַא רַאפ

 טשרע ןוא עגנַאל םישדח ןרעיוד טעװ סָאד ,טּפשמ ַא ןעמוקרָאפ טעװ סע ,ןשרָאפ
 | ? םעדכָאנ ןייז טעװ סָאװ .טלָאמעד

 ךָאנ טעװ סע .ךעלקילגמוא ןייז רעלעה החּפשמ עניילק יד טעװ לייוורעד

 ןיא ץעגרע יורפ עדמערפ ַא ,רעלעה ןידָאלק טימ עטכישעג יד טקעדעגפיוא ןרעוו

 טַארייהרַאפ זיא רע זַא ,סע טסייח .ןעמָאנ ןייז טגָארט עינַאּפש ןוא ךיירקנַארפ

 ךעלגעמ .עימַאגיב רַאפ ףָארטש עסיורג ַא םיא טָארד טלָאמעד .יורפ ַא ךָאנ וצ

 ןוא טייצ ןעמענ טעוו סָאד ,רעניימ טָאג ,טלקיוװעגפיוא ןרעוו ךיוא טעוװ סָאד

 "רעד וצ רעטייל םעד ןופ ןעלּפַאטש עלַא .ןרעוװו טרינַיור ןבעל ןייז טעוו לייוורעד

 -ּפָארַא טעו רע .ןכערבנייא ךיז ןלעװ ,ןגיטשעגפיורַא זיא רע ןכלעוו ףיוא גלָאפ

 ןגיילוצ טשינ רעגניפ ַא וליפַא טעו רענייק ןוא קסַאמירט ןכעלקערש ַא טימ ןלַאפ

 | ,ןפלעה וצ םיא

 םעד ןרעטנַאלּפרַאפ רעמ ךָאנ טעוװ סָאװ ,רעטנָאלּפ ַא ףיוא ךיז טלקיוו סע

 ,קרַאמ ,טשינרָאג סָאד טסייוו רע ,ןּפינק עלַא יד ןעלקיוורַאפ רעמ ךָאנ ,ןינע ןצנַאג

 .ןרעלקפיוא ןטסלענשמַא יװ םיא סע ףרַאד ןעמ .,ןוט טייג רע סָאװ

 "עג טָאה יז ,ןײלַא ךיז ןוא דניק ריא ןָאטנָא ןעמונעג לענש ףיוא טָאה יז

 .ןרעלקפיוא ץלַא ןוא עיצנַאטסיײײצילַאּפ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןייגוצ ןופ טכַארט

 ,דנַאל ןופ ןקישסױרַא םיא ןוא שטייד םעד ןעניפעגסיוא ײצילָאּפ יד טעוו רשפא
 טליפעג טָאה יז ,ןלַאפַאב ריא ןענעז ןטסגנַא ,ןָאטעגנָא קידרעביפ ךיז טָאה יז

 רַאפ ןייז ליּפמ ,הלילח ,יז טעװ רעמָאט טַאהעג ארומ טָאה יז .בייל ןיא רעטיצ ַא

 סע ןוא תוחוכ ןבעג ריא לָאז רע טָאג וצ טעבעג ַא טעשטּפעשעג טָאה יז .קערש

 .בייל ןיא לשפנ םעד סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ לָאז

 יד ןסָאלשרַאפ טָאה יז .עלעדיימ םעד טימ ןײגוצסױרַא טיירג ןעוועג זיא יז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ .טניישעג טָאה ןוז יד .סַאג ןיא ּפָארַא ןענעז ייז .ריט
 טָאה יז .ןשטנעמ ןדעי ןעוועג אנקמ טָאה יז ,עטערומכרַאפ ןוא עטגיילעגפיוא סָאג | 

 ןיולב ,ןדירפוצ ןוא טגיילעגפיוא ןענעז עלַא ,ךעלקילג ןענעז עלַא זַא ,טביולגעג

 | ,קילגמוא ןָא טגנעה ריא רעביא

 טכַאמ ןעמ ןיהּוװ טסווװװעג טשינ טָאה יז .דניק ןטימ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז

 רעד ןיא ,סַאג רעד ןיא ייז ןעניווו טייצ רָאי ףניפ דלַאב ןיוש ,טירש ןטשרע םעד

 םוצ ןעזעג ץלַא טלָאװ יז יו ,דמערפ ױזַא סיוא רעטציא ריא טעז ץלַא ןוא טנגעג

 -סולספמַאק ןוא ןליוו רעצנַאג רעד .טריזילַארַאּפ יו ןעוועג זיא יז ,לָאמ ןטשרע

 ןייא ןיא זיא ,קירוצ עלייוו רעניילק ַא טימ טשרעהַאב טשרע יז טָאה סָאװ ,טייקיט

 .ןליוורעדיוו ַא ,עיטַאּפַא עקידארומ ַא ןלַאפַאב ריא זיא סע .ןענורעגסיוא טונימ

 טסיופ יד טָאה יז .ןעמעוװו ייב ףליה ןטעב ,ןעיירש טסולגעג ריא ךיז טָאה סע

 טָאה יז .סַאג ןטימניא ןרעמָאיעצ טשינ ךיז לָאז יז ידכ ,ןיירַא ליומ ןיא טּפוטשעג

 ַא סעּפע ןוטּפָא טשינ לָאז יז ידכ ,עלעדיימ םענופ לטנעה סָאד טקירדרַאפ טסעפי

 ,סַאג ןטימניא טײקשירַאנ

 יסקַאט ַא ןפורעגוצ טָאה יז .טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז יז טָאה םיצולּפ

 -ָאש .רעד .ןטסָאּפ-ײצילָאּפ ןטסטנעָאנ םוצ ןרָאפוצ ןסייהעג ןוא ךיז טצעזעגניירַא

 ,טניימעג טָאה רע .תונמחר ןוא דשח טימ לופ ןוטעג-קוק ַא ריא ףיוא טָאה רעפ

 טייג ןוא ןכערברַאפ ַא ןעגנַאגַאב טשרע זיא סָאװ יורפ ַא ךיז רַאפ ָאד טָאה רע זַא

 :טגערפעג יז טָאה רע .ןייז הדומ ךיז יײצילָאּפ רעד ןיא

 ? טגָאזעג ריא טָאה סָאװ ---

 .טנגעג םעד ןיא ןָאשייטס-ייצילָאּפ ןטשרע םוצ טרָאפ ---

 .ןענַאדנופ קָאלב ייווצ ןצנַאגניא זיא סע !טוג --



 לטיּפאק רעטסקיסיירדנואייווצ

 ןלָאג

 ,עקשטנעה סנַאה רַאפ טכַאנ ערעווש ַא ןעוועג זיא רעדי ן
 -ָאלשעג ַא יװ רעגעלעג ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע

 רעד ,ףָאלש ןיא טעטנעפעג ןעועג זיא רע .גנַאלש ענענ
 זיא סע .קירטש עפרַאש טימ יװ ןדנובעג ןעוועג זיא חומ
 -עיִאר ַא ,ערעטצניפ ,עזייב תומולח ןופ שינעיאר ַא ןעוועג
 ייב ןעװעג זיא ץלַא ןשינעעשעג ןוא רעדליב ןופ שינ
 ןוא טרעטילּפשעצ ,ןסירעצ ,ףרַאש-קיכַאװ ןוא ּפמעט םיא
 | | ,רָאלק-קיטַאלג

 טָאה רעּפרעק רערעווש ןייז .ןטסגנַא ןוא סייווש ךייט ַא ןיא ןגעלעג זיא רע
 ,ןטלעוו ערעטצניפ ןיא טלגָאװעג טָאה המשנ ןייז .ןטייז עלַא ןיא טיירדעג ךיז
 זיולב ."ןייא, ןייק ןוא "סיוא, ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןטניריבַאל ערעטצניפ ןיא
 ,םיא רעביא טרעיולעג טָאה טיוט רעד .קערש ,שינרעטצניפ

 ןטלַאטשעג טניוו-לבריוו ַא ןיא יוװ טיירדעג חומ ןייז ןיא ךיז ןבָאה רעדיוו
 יוװ ,טלָאמעד יװ ױזַא ןעזעג ייז טָאה רע .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ :ןשטנעמ ןופ
 ,סיפ יד וצ םיא ןלַאפ ייז .ץינערג רעשינַאּפש-שיזיױצנַארּפ רעד ףיוא ,טרָאד לָאמַא
 ןייק ָאטשינ יז ןיא רעמ זיא סע לייוו ,ןקורט ןיוש ןענעז ןגיוא ערעייז ,ןענייוו
 .ןבעל לקיטש ַא ,ןעקשטנעה סנַאה ,םיא ייב ןעלטעבסיוא ןליוו ייז .ןרערט

 רעסערג ,קיטכעמ ןוא סיורג ױזַא זיא רע .דִיי ַא רענייא סױרַא טמוק טָא

 ענייז .רעּפרעק ןייז טימ גרַאב םעד וצ-טקעד רע ,גרַאב םעד ןופ רעקיטכעמ ןוא
 ּפָאק רעקיזיר ןייז ןוא גרַאב םעד רעביא רעכעה ףױרַא דרע רעד ןופ ןכיירג סיפ

 וצ ,םיא וצ טייג רעּפרעק רעקיטכעמ רעקיזָאד רעד .למיה םעד רעטנוא-טרַאּפש
 רעד ,ןטערטעצ םיא טעװ רע ןוא טָארט ןייא ךָאנ ,דלַאב-דלַאב .ןעקשטנעה סנַאה

 -יא סופ םעד ףיוא רע טבייה ןיוש ןוא ,םענייא ךָאנ ,טָארט םעד ןיוש טכַאמ זיר

 רע .ּפָאק ןייז רעביא רעקירעדינ ןיוש םיא טזָאל רע ,ּפָאק סעקשטנעה סנַאה רעב
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 לָאז ןברק רעד זַא ,ליװ דיי רעד ,ליּפשיזיױמ-ןוא-ץַאק ַא םיא טימ ךיז טליּפש

 .סופ ןייז רעטנוא ןרעװ טרעטעמשעצ טעװ רע רעדייא ,ןעלּפַאצ לסיבַא ךָאנ ךיז

 םעד ןיא טליצ רע .סקיב-ןישַאמ רעד וצ ךיז טּפַאכ רע ,טיירש עקשטנעה סנַאה

 ןייק .טשינ נ רעבָא ןפערט ןליוק יד .רעהפיוא ןָא טסיש ןוא טליצ ,רעּפרעק ןסיורג

 .טשינ טפערט ליוק ןייא

 רעסעמ ַא סױרַא טמענ דַיי רעד יו ,עקשטנעה סנַאה ,רעדיוװ רע טעז טָא ןוא

 סָאד ףיוא-טבייה רע ןטערטעצ טשינ סופ םעד טימ םיא טעװ רע .ץעגרע ןופ

 רעד ןיא עלעטניּפ קיצנַאלג-ףרַאש ַא יו סיוא-טעז ןוא סניילק ַא זיא סע ,רעסעמ

 טימ ךיז טליּפש דיי רעד ,לגיּפש ַא יו קיצילב זיא רעסעמ סָאד .זיר םענופ טנַאה !

 ,טנַאה רעסיורג ןייז ןיא םעד

 רעבָא ,סקיב-ןישַאמ ןייז טימ ןליצ וצ ףיוא טשינ טרעה עקשטנעה סנַאה

 ַא טָאה דַיי םענופ טנַאה יד .רעּפרעק ןקיזיר םעד ןפערט טשינ ןעק ליוק ןייק

 ייןרעטש ןרעביא טינש רעפרַאש ַא ..ןגיוא יד ןשיווצ ּפָאק ןייז רעביא ןוטעג-עכָאפ

 .ײסקָא רענעטכָאשעג ַא יו ,עשטיר ַא טזָאלעגסױרַא טָאה שטייד רעד
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 .ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע |

 .טכַאנ יד טרעטצניפעגניײרַא טָאה ןסיורד ןופ

 ןגעלעג זיא רע .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה סעּפע

 טָאה רע .טּפמעטעגּפָא ןעוועג םיא ייב רעטציא זיא חומ רעד .סייווש ןטלַאק ןיא

 -עעשעג יד .םיור ןוא טייצ ןענורעגסיוא םיא ייב זיא סע .זיא רע ּוװ טסּוװעג טשינ

 רעקילדנעצ טימ חומ ןייז ןיא טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה ,לָאמַא ןופ ,ןטכענ ןופ ןשינ

 "עג ארומ טָאה ןוא שינרעטצניפ רעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע .רעטעּפש ןרָאי

 .טכיל ןכַאמ ןוא טעב ןופ ןײגוצּפָארַא טַאה

 רענעגָאלשרעד ַא יװ ןגעלעג זיא ,גנוי רעקרַאטש רעד ,עקשטנעה סנַאה

 -עג טָאה רע .רענעטָארטעצ ַא ,רענעגיּפשַאב ַא ,עלעמעל קידכעבענ ַא יוװ ,טנוה

 םעד ןופ טסײג ןטױט םעד רַאפ טרעטיצעג .ןטָאש םענעגייא ןרַאפ טרעטיצ

 .גרעב"ןעיײנעריּפ יד ןיא ןגרָאמירפ ןיא טעדרַאמרעד טָאה רע סָאװ ,דִיי ןקרַאטש

 רע סָאװ זיא עטסגרע סָאד .טייצ עצנַאג יד ןיוש םיא טקינייּפ דַיי רעד

 רע ןעװו !ךעלקערש ךָאד זיא סע .עקירעמַא ןיא ָאד וליפַא ּפָא טשינ םיא טזָאל

 ַא רַאפ ןטלַאה םיא טעװ יז ,ןכַאל םיא ןופ יז טעװ ,ןַאמלעז ןלייצרעד סָאד לָאז

 .םולח ןיא רעטסייג טעז סָאװ ,עטיוט רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,דלעה םענעיורטש

 -סיוא םיא ןעמ טעװ ,קנעש ןיא ָאטָא לקנָא ןייז ייב ןלייצרעד סָאד לָאז רע ןעוו

 | ,לגניי םענעקָארשעצ ַא רַאפ ןטלַאה םיא ןוא ןכַאל

 טכַאנ עדעי םיא וצ טמוק דיי רעטיוט רעד זַא ,תמא רעבָא ךָאד זיא סע
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 יקסווָאנשזולד השמ

 רע סָאװ יד ןופ רענייק ,ןבעל רעקיטש סױרַא םיא ןופ טסייר ,םיא טקינייּפ ןוא

 ..רע זיולב ,טשינ סָאד ןעוט טעדרָאמרעד טָאה
 -דיפ ַאמלעז רעטבילעג ןייז טימ ןבָאה הנותח רע טעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןַאמלעז ןייז ןטלַאה טעװ רע ןעוו ,טלָאמעד רשפא .ןעמַאזוצ ןייז ןלעוװ ייז .רעל

 ..ןקינייּפ טשינ רעמ םיא דיי ןטיוט םעד ןופ טסייג רעד טעוװ ,סמערָא יד ןיא

 טנייה ךָאנ סע זומ רע .גנוריצ רעד ןופ ןעיײרפַאב ךיז רע זומ טנייה ךָאנ
 יד ךיז טימ ןבָאה טשינ טעװ רע ןעוו .עדנע ןַא ןעמענ זומ סע ןוא ןפיוקרַאפ

 ןקינײּפ טשינ ,חומ םעד ןסיירעצ טשינ רעמ םיא דַייירעטיוט רעד טעוװ ,גנוריצ

 םוש ןייק טשינ רעמ טָאה עקשטנעה סנַאה זַא ,ןסיוורעד ןיוש ךיז טעוװ רע .םיא

 ןדִיי טימ ןוט וצ סעּפע טָאה סָאװ ,דנַאטשנגעק

 ,גנוריצ יד ןפיוקרַאפ :ענייז גנוטער עקיצנייא יד זיא סָאד

 ַא ךיז ןפַאשנייא .ךעלסיב-וצ ןפיוקרַאפ טעװ רע .ןסיו טשינ ףרַאד ַאמלעז

 ךיז םעדכָאנ ןוא ךייר ןרעװו ,טפעשעג סָאד ןרעסערגרַאפ ,טלעג עמוס עסיורג

 .ןעמַאזוצ ןדִַיי עלַא ןופ ןכַאלסיױא

 םוצ זיב חומ םעד טגנערטשעגנָא טָאה רע .ןפָאלשנייא טוװרּפעג טָאה רע

 טשינ רעבָא ,ןפָאלש םוצ טרירטנעצנָאק רע טָאה רעּפרעק ןצנַאג םעד ,ןצַאלּפ

 .טנעקעג
 טלָאװעג טשינ טָאה רע ליפיוו ,םיא ןופ רעקרַאטש ןעװעג זיא טכַאנ יד

 טעו סָאװ .ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ייז ןענעז ןשינעקערש יד ךיז ןופ ןביירטרַאפ

 .רעטיוט רעד ןוא -- טכַארטעג רע טָאה -- גנוריצ יד ןפיוקרַאפ טעװ רע זַא ,ןייז

 םעד ןגָאלשעצ ,חומ םעד ןכערבעצ .בייל סָאד ןסיירעצ רעדיו םיא טעװ דַיי

 יז ןעוו וליפַא .ןדִיי יד עדנַאב ענעטלָאשרַאפ ַא .ןזָאלּפָא טשינ ןלעװ ייז ?ןברַאש

 ..ןבעל טשינ ךיד ןזָאל ןוא ןײרַא ריד ןיא ךיז ייז ןסערפ ,טיוט ןענעז

 ?סנבעל ערעייז ןענָאמ ןוא ןדַארעמַאק ענייז עלַא וצ ייז ןעמוק רשפא רעבָא

 םעד ןופ ןכַאלסױא ךיז טלָאװעג רעטצניפ רעד ןיא טָאה עקשטנעה סנַאה

 טָאה סע רעבָא ,חומ ןטמערוטשעצ ןייז ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה סָאװ ,קנַאדעג ןטסיוװ

 סױרַא טמוק לכרָאכ רעניד ַא סעּפע טרעהעג טָאה רע .טכַאלעג טשינ םיא ךיז

 םולח וצ ,עטיוט יד ,יײז ןעמוק עקַאט רשפא .רעטכעלעג ןייק טשינ ,זדלַאה ןופ

 -ןדִיי יד טעטכינרַאפ ,טנערבעג ,טעדרָאמעג ןבָאה עכלעוו עלַא יד ,ןשטייד עלַא

 ,סנַאה ,רע ?טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעגנערבוצסיורַא ןגַאװ סָאד טעװ רעוו ?עדנַאב
 טקיטש רע .ַאמלעז רעטבילעג ןייז םעד ןופ טלייצרעד טשינ וליפַא ךָאד טָאה

 ,ןלַאפ ןזָאל טשינ טרָאװ ןייק טעוו ןוא ךיז ןיא סָאד

 טעװ רע .ןריּפַארק וצ ןסיוו וליפַא לָאז רע ןעוו ,ןוט טשינ סָאד טעװ רע

 ןלייצרעד טשינ םענייק רַאפ סָאד

 .ףָאלש ןקיורמוא ןטרַאה ַא טימ ןפָאלשעגנייא ךעלדנע זיא רע

 ּפָארַא זיא רע .גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא סע .טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע

 ,ביל סָאד טרישזַאסַאמ ךיז טָאה רע .ןָאטנָא לענש ןעמונעג ךיז ןוא טעב ןופ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 העש ַא ןיא .קרַאטש ןוא שירפ ןעזסיוא לָאז רע ,ךיז טרעדוּפעג ןוא טריזַאר

 ןדעררעביא טפרַאדעג ןבָאה ייז .הלכ ןייז ןענעגעגַאב טפרַאדעג רע טָאה םורַא
 .רערעייז הנותח רעד טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןטייקיניילק עלַא

 ךיז טָאה רע .טומ ןבעגעגוצ ךיז ןײלַא ,לדיל ַא טפייפעגרעטנוא טָאה רע

 רעמ טשינ ןענעז טכַאנייב ןופ ןעגנועז-טסנעּפשעג יד זַא ,ןדערנייא טלָאװעג ןײלַא

 סנַאה ,רע סָאװ טכַאלעגסיוא קנַאדעג ןיא ךיז טָאה רע .גנודליבנייא עזיולב ַא יוװ

 טנידעג יירטעג ױזַא טָאה סָאװ רעד ,טַאדלָאס רעשטייד רעװַארב רעד ,עקשטנעה

 ַא ןופ ןריפרַאפ ןזָאל ךיז לָאז ,שירעביולגרעבָא ױזַא ןרעוו לָאז ,דנַאלרעטַאפ ןייז

 .גנּועז-טסנעּפשעג

 טימ ןרעוו קיטרַאפ טעו רע יו םעדכָאנ זַא ,ךיז ייב טכַאמעגּפָא טָאה רע

 ןעז ןוא רעלדנעה"גנוריצ יד וצ ירעּוַאב רעד ףיוא ןזָאל ךיז רע טעװ ,הלכ ןייז

 טָאה רע .בייל ןייז ףיוא טגָארט רע סָאװ ,גנוריצ םעד ןופ לייט ַא ןפיוקרַאפ וצ

 -רַאפ םייב ןבעגנָא לָאז רע סָאװ םיצורית ענעדישרַאפ ןפרָאװעגכרוד קנַאדעג ןיא
 סָאװ ,טפעשעג םעד וצ טלעג סָאד טפרַאדעג קיטיינ רעייז ,בגא ,טָאה רע .ןפיוק

 | ,קינייװ-וצ ןייז ץלַא טעװ ,ןבָאה טעװ רע לפיוו .ךיז טנפע רע

 -דנעה-גנוריצ יד ןגָאז טעװ רע סָאװ םיצורית יד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע

 ַא ןגעו ץורית ַא ןבעגוצנָא ןעמוקעגסױרַא םיא ייב זיא עטסעב סָאד ןוא ,רעל

 סָאד ,ָאי .ץייווש רעד ןיא עטנַאט ַא סנייז ןופ השורי ַא ןעמוקַאב טָאה רע .השורי

 וליפַא טרָאד זיא רע .ץייוש יד טכוזַאב לָאמַא טָאה רע :ץורית רעטוג ַא זיא
 ףןעײרדסױרַא ןיוש ךיז טעװ רע .ןטַאנָאמ עכעלטע ןעוועג

 -ןדירפוצ סיורג רַאפ ןײרַא ּפָאק ןיא ןוטעג-גָאלש ַא ךיז רע טָאה םיצולּפ

 טניווװ ןרעב טָאטש רעד ןיא ,ץייווש רעד ןיא עטנַאט ַא עקַאט ךָאד טָאה רע .טייק

 ?יז טסייה יװ ,ָאי .טנכייצעגסיוא ךָאד זיא סָאד ,סערדַא ריא ןבעגנָא ןעק רע .יז

 רע טעװ ,ןפרַאד טעוװ ןעמ ביוא .עקשטנעה ַאזיל ךָאד זיא ןעמָאנ ריא ...דלַאב

 רע טָאה סָאװרַאפ .תמא זיא סע זַא ,ןקיטעטשַאב טעװ יז ןוא ווירב ַא ןביירש ריא
 יד טפױקרַאפ ןבָאה טנעקעג ךָאד טלָאװ רע ?טּפַאכעג טשינ רעטציא זיב ךיז

 ? ןטייקירעווש ןָא גנוריצ

 רעד ןיא וירב ַא רע טביירש טנייה ךָאנ .טעּפש-וצ טשינ רעבָא זיא סע
 לסיבַא ןוא קנּוװ ןפיוא לסיבַא ,ןרעלקרעד ריא טעװ רע .עטנַאט רעד וצ ץייווש
 טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןסיוו ןיוש טצװ יז .עמלעש ַא זיא יז ,ןסױטשנָא ךיז יז טעװ
 ,טקישעג סָאד יז טָאה דנַאלשטייד ןייק ךָאנ .הנתמ ַא טקישעג םיא טָאה יז .ךיז

 ,,טלַא ןיוש זיא יז .רעדניק ןייק טשינ ןבָאה טרָאד ייז .קינעמילּפ ריא זיא רע לייוו

 ךיז טָאה ץלַא סָאװ ,תולעּפתה סיורג רַאפ טנעה יד ןבירעג ךיז טָאה רע

 רעטציא .גרַאב רעצנַאג ַא ּפָאק ןייז ןופ ּפָארַא זיא סע .ןפָארטעגנעמַאזוצ טוג ױזַא
 םעדכָאנ ןוא ןַאמלעז ןלייצרעד טנייה ךָאנ סָאד טעװ רע .ןעמעטָאּפָא יירפ רע ןעק

 ןלעװ ייז .ירעוַאב רעד ןופ רעלדנעה-ןטנעמיד ןוא -גנוריצ יד וצ קעװַא רֹע טעוו

 רעייז ןייז טעװ סע .זיײרּפ ןסיורג ַא ןרעדָאפ טעװ רע .ןלָאצַאב טוג ןוא ןּפַאכ סָאד
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 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ןכַאז .גנוריצ יד םיא ייב ןפיוק טעװ דִיי ַא זַא ,שימָאק

 -עטניא טשינ סָאד זיא ,עכ-עכ-עכ .טעדרָאמרעד ייז טָאה ,סנַאה ,רע ןוא ןדִיי
 ?שימָאק ןוא טנַאסער

 -ויא טָאה רע .טומ ןשירפ ןעמוקַאב טָאה רע .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה רע
 .טכענ יד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןרַאמשָאק ןוא סעיצַאניצולַאה יד ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאג
 זיא יז .ַאמלעז רעד טימ ןבָאה טעװ רע סָאװ טכענ יד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע
 ,ןלוקסומ ןוא שיילפ ךיז ףיוא טָאה יז ,דיומ עטעפ ַא

 ּפָאק ַא ךַאנ טָאה עקשטנעה סנַאה .קעװַא טוג ךיוא טעװ טפעשעג סָאד ןוא
 .ןייג לָאז סע סענזיב ַא ןלעטשוצנייא יו ןסיוו ןיוש טעוװו רע .סעציײלּפ יד ףיוא

 שירענלעז שטייד שיטָאירטַאּפ ַא ,לדיל ַא ןפייפרעטנוא ןעמונעג טָאה רע
 ,ײמרַא רעשטייד רעד ןיא ןטייצ עטוג עטלַא יד טנָאמרעד םיא ךיז טָאה סע ,לדיל
 יד ,סנכערברַאפ יד ,ןשרַאמ יד ,גיז רעד ,עטסטלע ןוא רענלעז יד ןופ עירָאלג יד

 טימ ןעמוקעג םיא וצ ןענעז סָאװ עכלעזַא ,ךעלדיימ ײלרעלַא ,ןעיורפ טימ טכענ

 עטלַא עטוג .רעװלָאװער ןייז טימ טיונעג טָאה רע סָאװ עכלעזַא ןוא ןליוו ןטוג

 ,ןגינ עגרַאפ ןופ ןטייצ ענעדלָאג -- טצכערקעגרעטנוא טכייל רע טָאה -- ןטייצ

 ייןייוו ןוא גנַאזעג ,רעבייוו

28 
 נָא

 לוַאס טימ ןגָאלשעצ טַאהעג ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד

 ןיא סױרַא רענעגָאלשעצ ַא זיא ןוא עמריפ רעד ןופ ןַאמרָאפ םעד .,רענבַאשז
 ןענעכערוצּפָא ,תמא ןַא ףיוא ךיז ױזַא יװ ,ןַאלּפ ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא ,ןסיורד
 .ןַאמרָאפ ןשידִיי םעד טימ

 עכעלטע ןיא טעװ רע :רעלַאטורב ַא ,רעטושּפ ַא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד
 רע ןוא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,סעּפע ןכוז ךיז ןכַאמ ,ןעמוק קירוצ ָאד געט

 דיי םעד ןופ רעּפרעק םענעסקַאװעצ-טיירב ןסיורג םעד ןעמוקרעטנוא ליטש טעװ

 םעד ןכערבעצ םיא וליּפַא ןוא ּפָאק ןרעביא ןעגנַאלרעד םיא ןוא רענבַאשז לאס
 ,טעברַאעג חומ רעד טלָאמעד טָאה לענש ,לענש .ןברַאש

 ;רעסַאװ ןופ עיזיוו ַא סיוא-טרעביפ סָאװ ,רבדמ רעד ןיא רעקיטשרוד ַא יו
 סָאװ ,רעסַאװ קידנלַאװק סיז ,רעסַאװ ןיא טלדנַאװרַאפ חומ ןייז ןיא טרעוו ץלַא

 "נָא טרעוו רעּפרעק רעטכַאמשרַאפ ןייז ןוא טקנירט רע סָאװ ,ןעקנירט טעװ רע
 ןעוו ,טונימ רעד ןיא טליפעג עקשטנעה סנַאה טָאה ױזַא ,טייקסיז טימ ןסָאגעג

 -ניא טנעקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע ,טולב ןעז וצ דלַאב טכַארטעג טָאה רע
 ןיוש זיא גנַאלרַאפ רעד ןוא ,גנָאלרַאפ ןדליוו ןייז ןעמיוצ טנעקעג טשינ ,ןטלַאה

 ,ןײלַא םיא ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה ןעוו ,געלשעג םעד ךָאנ םורַא געט עכעלטע ןיא

 טימ ,ּפַאש ןיא ןעמוקעגניירַא טכירעגמוא רע זיא ,רענבַאשז לוַאס טימ ןגָאלשעצ
 ד ןיא ןייגוצנײרַא טביולרעד םיא טָאה ןעמ .סעּפע טכוז רע זַא ,דיירסיוא ןַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טקרעמַאב ןוא ןעמוקעגניירַא זיא רע ,ענימ עקידלושמוא ןַא טכַאמעג טָאה רע ,לַאז

 ,טקרעמַאב טשינ םיא טָאה רענעי .ןענישַאמ יד ןופ םענייא ייב ןרענבַאשז לּוַאס

 םיא ןופ טירט עכעלטע ןעזרעד טָאה רע .טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה סנַאה

 קיטש סָאד .,לקינ קיטש רעקיצנַאלג ַא ןעוועג זיא סע .לַאטעמ קיטש רעווש ַא
 ןעזעגסיוא טָאה סע .טענגַאמ ַא טימ יוו םיא ןגיוצעג ,ןגיוא ענייז טעינימעג טָאה

 ,ןעזעג ןײלַא ךיז רע טלָאװ ,ּפָאק ןייז וצ-טגיינ רע ןעוו .רעבליז רעקידלגיּפש ַא יו

 ,החיצר ןוא סַאה טימ טליפעגנָא ןגיוא יד ,םינּפ ןטעשויעצ ןייז ןעזעג טלָאװ רע
 רעכעלדזָאנ יד .ענעפָאלעגפיוא ,עדליוו ,ןקעלפ טימ ןעמַאלפ ,טיור ןענעז ןקַאב יד

 | 1 - ,,ביור טקעמשרעד יז ןעוו ,היח ַא ייב יו ןסיררַאפ םיא ייב ןענעז

 ,טרַאװעג ןוא םיא ןופ טירט טכעלטע ןענַאטשעג זיא לַאטעמ קיטש סָאד

 יד םיא ףיוא ןיוש טרַאװ סע זַא ,טכַאדעגסיױא שטייד םעד ךיז טָאה סע

 לָאז רע םיא ףיוא טרַאװ ,ּפַאש םעד ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא רע טניז ,טייצ עצנַאג

 .ּפָאק סרענבַאשז לּוַאס םעד טימ ןטעלּפ ןוא ןײרַא טנעה ענייז ןיא ןעמענ סע

 .עגר עקירעביא ןייק ןרילרַאפ טשינ רָאט רע .טייצ יד ןעמוקעג זיא רעטציא
 | ,וט טייג רע סָאװ ןּפַאכ ךיז טעו ןעמ .טעּפש-וצ ןרעוו ןעק סע

 טלַאה רע .גנוטכיר ןייז ןיא טקנוּפ טייג רענבַאשז לוַאס :רע טעז טָא ןוא

 ןיוש רע זיא טָא .ןענישַאמ יד ןופ רענייא וצ וצ-טייג רע ,ךַאז ַא סעּפע טנַאה ןיא

 םיא טעז רע ךיז טכַאד ןוא ,ןסנַאה ,ָאי םיא טעז רע ךיז טכַאד .םיא ייב טרַאה

 ַא זיא רע .טייז ןייז ןיא ןקוק טשינ ןוא ןדיימוצסיוא םיא ךיז טימַאב רע .טשינ

 ..ךרוד ןוא ךרוד םיא טכַארַאפ רע .רענבַאשז רעד ,דַיי רערטיכ

 -עגנָא ןוא טנַאה עטכער יד סיוא-קערטש ַא ןבעגעג טָאה עקשטנעה סנַאה

 רעגניפ יד ןיא ןוטעג -ירב ַא םיא טָאה סע ,לַאטעמ קיטש עקיצנַאלג סָאד טּפַאכ

 ןוטעג םיא טָאה חומ ןיא .טײקטַאלג רעטלַאק קישטילג ןוא טייקליק רעד טימ

 קיטש סָאד ןביוהעגפיוא לענש-ץילב טָאה רע .לּפענ ַא --- ןגיוא יד ןיא ,שיור ַא

 | ,לַאטעמ

 ךיז טָאה סָאװ ,לוק שירַאהעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 | :קערש ןוא שינערָאװ ,המיא טימ לַאז ןרעביא ןוטעג-לקייק ַא
 ! לוַאס ,טּוַא-שטַאוװ ---

 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טנַאה סעקשטנעה ןיא לַאטעמ קיטש סָאד רעדייא ןוא

 םעד וצ ּפָארַא-גייב ַא ןבעגעג קיטסַאה ךיז ּפָאק רעד טָאה ,ּפָאק סדִיי םעד רעביא

 ,רענבַאשז לוַאס ןֹופ ּפָאק ןרעביא ןלַאפעג טשינ ןיוש זיא לַאטעמ קיטש סָאד ,ליד

 ךיז סע טָאה שיילפ ןכייוו םעד ןיא .ןלַאפעג סע זיא רעּפרעק ןייז רעביא רָאנ
 ר ...ןגָאלשעגנײרַא

 ןיא טנעה עטקערטשעגסיוא ןוטעגיזָאל ַא ךיז ןבָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 רעד טימ ןבייהוצפיוא ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע רעדייא ,שטייד םעד ןופ טייז רעד

 -בַאשז לוַאס ןופ רעּפרעק םעד רעביא ןלַאפעג זיא סָאװ ,לַאטעמ קיטש סָאד טנַאה
 ןעמונעגנירַא םיא ןבָאה טנעה רעקילדנעצ יד יו טליפרעד ןיוש רע טָאה ,רענ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ןקירדסױרַא םיא ןלעװ ןעגנַאװצ יד יו טליפעג טָאה רע .ןעגנַאװצ ענרעזייא ןיא
 ,בייל ןופ סעכעבעב יד ןוא םירעדעג יד ,המשנ יד

 םיא רעביא ןענעז סע ןוא סמערָא ענייז טזָאלעגּפָא ןעגנַאװצ יד ןבָאה דלַאב
 סָאװ סעצכוב ןעוועג ןענעז סע .עטציּפשרַאפ ,ערעווש רענייטש -- ּפעלק ןלַאפעג

 -עצ םיא טָאה ןעמ ,ןטרַאה ןיא ןוא שיילפ ןכייוו ןיא ןגָאלשעגנָא םיא ךיז ןבָאה

 קיטש ןייק ,רבא רעצנַאג ןייק ןבילבעג טשינ םיא ןיא זיא סע .לּפע ןַא יו טעגרה
 ,ץעז ַא טַאלג ןוא קסַאמירט ַא ,קנעבז ַא ,לַאמכ ַא ןגירק טלָאזעג טינ טָאה סָאװ שיילפ

 טנעה רָאּפ קילדנעצ ַא ןבָאה ,טּפַאלקעגסיױא טוג םיא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ

 ןוא טנפעעגפיוא ,רָאטיײװעלע םוצ טריפעגוצ םיא ךעלעמַאּפ ןוא ןעמונעג םיא

 ןוא לּפענק םייב שטעווק ַא ןבעגעג רע טָאה םעדכָאנ .ןפרָאװעגנײרַא םיא טרָאד

 רעד טָאה ןטנוא טרָאד .רעּפרעק ןטעגרהעצ םעד טימ ּפָארַא זיא רָאטיײװעלע רעד
 .סַאג ןיא טריפעגסורַא ןוא ןעמונעג םיא ?ןעמרָאד;,

 טנעקעג םיוק טָאה רע .סַאג ןטימניא ןגיל ןבילבעג זיא עקשטנעה סנַאה
 רע .קרָאי-וינ רעביא גָאט םענייש םעד ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןגיוא יד ןכַאמפיוא

 טָאה ךיוב ןיא .סיפ עטקַאהעגרעטנוא יד ףיוא ןלעטשפיוא ךיז טנעקעג םיוק טָאה

 טנערבעג ןבָאה ןּפיר יד ,ןכָאטשעג טָאה רעבעל יד ,טנערבעג ןוא טמורבעג םיא
 | ו- ,קָאטשניב ַא יוװ טשיורעג טָאה ּפָאק רעד ןוא

 / םיוק ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ םענעגָאלשעצ םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז ןשטנעמ
 ,טניימעג טָאה ןעמ ,טָארט ַא ןכַאמ םייב ךיז טלקַאװעג ןוא טרָא ןופ ןריר טנעקעג
 ,ןגָאלשעצ טוג ךיז ּוו-ץעגרע ןוא טפיוזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רוכיש ַא זיא סע זַא

 זיב טּפעלשעגוצ ךיז טָאה רע .סַאג רעד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה
 | .יסקַאט ַא טלעטשענגּפָא ןוא רַאוטָארט ןופ דנַאר םוצ

  .םײהַא ןרָאפעגּפָא ןוא יסקַאט ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע

 טנעקעג םיוק ךיז ןוא טכַאנ ַא טימ גָאט ןצנַאג ַא ןגעלעגּפָא םעדכָאנ זיא רע
 | ,ןוט-ריר ַא

 ןייב רעדעי .בייל רעווש ןייז ןופ ןלייט עלַא ןיא טנערבעג םיא טָאה סע

 טלָאװ סע יװ רעדָא ןעלדָאנ טימ טצעזַאב יװ ןעוװעג זיא שיילפ קיטש סעדעי

 ןסערּפמָאק עסַאנ טגילעגוצ ךיז טָאה רע .ןליוק עקידנענערב ףיוא ןטָארבעג
 דָיי םעד טעגרהרעד טשינ טָאה רע סָאװ ,קיטייוו רעד ןוא לטעב ןפיוא ןגעלעג

 רעקיטש עטקַאהעצ יד יו רעקרַאטש ןעוועג חומ ןייז ןיא ךָאנ זיא ,רענבַאשז לּוַאס
 | / ,בייל ןופ שיילפ

 בילוצ ,זייב ןוא קיורמוא ןעוועג זיא ,טרוק רעטלַא רעד ,רעטָאפ סַאמלעז

 ,םעדייא ןקיטפנוקוצ ןייז םורַא ּפָא ךיז ןליּפש סע סָאװ ,ןשינעעשעג יד

 טקיורַאב םיא טָאה טּפיוהרעביא .טקִיורַאב ןטלַא םעד טָאה דניזעגזיוה סָאד

 ,רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ןטלַא םעד טָאה יז ,רעטכָאט עטבילַאב ןייז ,ַאמלעז

 טלָאװעג טשינ ייס-יוו-ייס טָאה רע .ןײטשַאב לטלעוו ןייז ןיוש ךיז טעװ ,סנַאה

 | | ,סענזיב יד ןיא ןײגנײרַא רָאנ ,ןטעברַא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 קיעפ ,טנעגילעטניא זיא רע .ןַאמ רעקיטומ ,רעשיגרענע ןַא זיא סנַאה --

 ןפרָאװעגרעטנוא ןייז ,בַאשזד ַא ףיוא ןרָאי ענייז ןלױפּפָא טשינ ףרַאד רע ןוא

 טפעשעג ַא ןענעפע ךיז טעװ רע ןוא ןטייקיעפ טָאה סנַאה .ןַאמרָאפ ַא וליפַא ,ןדעי

 טעװ ,רעקינַאכעמ-ָארטקעלע רעטוג ַא ןיילַא זיא רע .ןעלקיטרַא עשירטקעלע ןופ

 ,ןטעברַאפױרַא טכייל ץנַאג ןענעק ךיז רע

 ןיא טָאה --- ,טכערעג ךָאד זיא יז :טכַארטרַאפ ךיז טָאה שטייד רעטלַא רעד

 ףרַאד סָאװ --- .קיטכיר ןוא ךיילג ץנַאג טגיילעגסיוא ךיז קנַאדעג רעד חומ ןייז

 ןטוע ַא טָאה ,קרַאטש-ןזייא ,טנוזעג זיא רע ?ּפַאש ַא ןיא ןגײלנײרַא ךיז סנַאה

 טפעשעג א ןענעפעפיוא ךיז ןעק רע .רעקינַאכעמ רעטכעלש ןייק טשינ זיא ,ּפָאק

 זַא ,רעסעב רשפא זיא סע ,ךיוה רָאג ןגָאלשפױרַא ךיז ןוא קרָאי-וינ ןיא ץעגרע

 ,טרעקיױבעגנָא טוג ןסנַאה םעד עקַאט טָאה ןעמ .ןגָאלשעצ טרָאד ךיז ןבָאה ייז

 -ץעז ןטוג ַא טשרעוצ ךָאד טָאה ,סנַאה ,רע רעבָא ,עלעביצ ַא יו םיא טשרומעצ

 סנטסקינייװ ,טעב ןיא ןגיל ןזומ ןיוש טעװ רענעי זַא ,ןרענבַאשז לּוַאס םעד ןוטעג

 טזָאלעג טשינ ןסנַאה טָאה רע ,ןַאמרָאפ רעד ,טרעוו סע זיא רע .טייצ ךָאװ ַא

 וי ,גיוא ןפיוא

 -לַעז וצ טדערעג רעטלַא רעד טָאה -- עניימ רעטכָאט ,טכערעג טסיב --

 ןיא .שזַארוק ןבעגוצ םיא ןעמ ףרַאד ,סענזיב ןיא ןייג ליוו סנַאה  ביוא --- .ןַאמ

 ץלַא ןיוש טייג ךָאנרעד ןוא ןבייהנָא רעגייטש ַאזַא ףיוא רָאנ ןעמ זומ עקירעמַא

 .קעװַא טוג

 -סױרַא ךָאנ טָאה רע רָאנ ,ריפסיוא רעייז וצ ןענַאטשַאב רע זיא זיולב טשינ

 לָאז רע ,ןסנַאה טגרָאבעגסױא סע ןוא טלעג טרָאּפשעגּפָא ןייז קנַאב ןופ ןעמונעג

 ֹי ,רַאלָאד טנזיוט ייווצ ןופ שמוס ַא ןעוועג זיא סע .סענזיב ַא ןכוז ךיז

 םעד ןופ טכַאלעג רע טָאה ךיז ןיא ןוא ןעמונעגוצ טלעג סָאד טָאה סנַאה

 ,רע זַא ,טשינרָאג טסייו רעטלַא רעד .רעטָאפ סהלכ ןייז ,סקופ ןערטיכ ןטלַא

 ,רַאלָאד טנזיוט ייווצ עקיזייל יד ןופ טרעוו יד לָאמ ןעצ רצוא ןַא טגָאמרַאפ ,סנַאה

 ,טפעשעג ןפיוא גנורעכיזרַאפ ַא ךָאנ ליוו ןוא סיוא רעטציא םיא טגרָאב רע סָאװ

 ..טכענק-ןדִיי רעד ,חרת רעטלַא רעד ,רע ליוװ ,ןרעװ ןריובעג טשרע טעוװ סָאװ

 רע .רעווש ןקיטפניק ןייז ןופ ליּפש רעצנַאג רעד טרַאעג טשינ טָאה ןסנַאה

 רעקרַאטש ןייז .ןקיטייו יד ןופ ןלייהסיוא ןעמונעג ךיז זייווקיצנייא ןיוש טָאה

 ןבָאה רענייב יד .,טלייהרַאפ ךיז לענש רעייז ,ןגָארטרַאפ ץלַא סָאד טָאה רעּפרעק

 ןפיוא סנכייצ עיולב יד .טליטשעגנייא ךיז טָאה רעבעל יד ,ןכערב טרעהעגפיוא

 ,ןרעטש ןפיוא טינש רעד זיולב .רענעגיוצרַאפ ןוא רעטַאלב ןרָאװעג ןענעז בייל

 ןוא ןיורב ןרָאװעג קירוצ זיא ,טלייהרַאפ ןעוועג גנַאל ץנַאג ןופ ןיוש זיא סָאװ

 .טיינרַאפ טָאהעג גנַאל טשינ טשרע םיא טלָאװ ןעמ יוװ ןעזעגסיוא טָאה ןוא ,יולב

 | ,טייצ ןוא טלעג טַאהעג רעטציא טָאה רע
 ,ַאמלעז עטבילעג ןייז .טפנוקוצ עדנצנעלג ַא ךיז רַאפ טַאהעג ךיוא טָאה רע
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 טייצ ןייז רעבירעד טָאה רע .טלעג טנידרַאפ ןוא בַאשזד םענייפ ַא טָאה עכלעוו

 | :ןקעװצ ענעדישרַאפ ףיוא טלייטעגנייא רעטציא

 יד ןשיװצ טכוזעג *סמיַאט-קרָאייוינ; רעד ןיא רע טָאה ירפרעדניא דלַאב

 -לעזַא טכוזעג טָאה רע ."ןטייקכעלגעמ-סטפעשעג, יד ןופ ךעלהרוש עקנינבירד

 סָאװ ןטפעשעג ,ןסערעטניא ענייז רַאפ ןוא םיא רַאפ קיסַאּפ ןייז לָאז סָאװ ,סעכ

 ןוא סנָאנַא ןדעי טנעיילעגכרוד טָאה רע .םירישכמ עשירטקעלע טימ ןוט וצ ןבָאה

 סע סָאװ ,סָאד ןכָארטשעגרעטנוא קיטכיזרָאפ ץנַאג רע טָאה שטייד רעתמא ןַא יו

 וצ ךיז טניל סע יצ טנכערַאב ןוא טכַארטעגרעביא ,טריסערעטניא םיא טָאה

 ײטּפָא רעד ןיא טקוקעג ךיוא טָאה רע ,ןלַאפ ןזָאל סע רעדָא םעד טימ ןעמענרַאפ

 טפיוקרַאפ ןוא טפיוק ןעמ ּוװ ,ןסערדַא יד טנכייצרַאפ ךיז ןוא ,גנוריצ ןופ גנול

 .ענרעדַאמ  ןוא ןקיטנַא ,גנוריצ ײלרעלַא

 "וינ ןופ ןסַאג יד רעביא ןזָאלעגסױרַא עקשטנעה סנַאה ךיז טָאה םעדכָאנ

 -עגסיוא ,טקוקַאב ,רעבלעוועג ןעגנידרַאפ סָאװ סרעלקעמ יד וצ ןעגנַאגעג ,קרָאי

 .רעפטנע ןַא ןבעג ןוא ןטכַארטַאב וצ טגָאזעגוצ ןוא ןעגנוגנידַאב עלַא ךיז טגערפ

 -עג ַא ןעגניד ןוא ןכוז ףיוא טרטּפעגּפָא רע טָאה גָאט ןבלַאה ןטשרע םעד'

 "ריב רעד ןיא טכַארברַאפ עקשטנעה סנַאה טָאה גָאט ןבלַאה ןטייווצ םעד .טפעש

 ,עטנַאקַאב ענייז טַאהעג ָאד ןיוש טָאה רע .ליװקרָאי ןיא ָאטָא לקנָא ןייז ןופ עלַאה

 ענעסעזַאב-טלַא ןוא ענעמוקעג גנַאל-טשינ ,ןשטייד ןוא ןדַארעמַאק עכלעזַא ךיוא

 ןיא ןעניוװעגוצ טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא ,עקירעמַא ןיא

 ,ןליוו םעד טימ ןוא טפַאשקנעב-טַאמייה טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ןוא עקירעמַא

 -עק ןשטייד יד סָאװ ןזייו ןעמעלַא ןוא טלעװ יד' ןשרעהַאב לָאז דנַאלשטיײד זָא

 -לעה רעד ןיא ןרעדילגנייא ןוא דנַאל רעייז ןיא ןרעקמוא ךיז ןלָאז יז ןוא ,ןענ

 .ײמרַא רעכיירגיז רעשטייד רעשיד

 יז .עקשטנעה סנַאה סָאװ ןרעטלע ןבלעז םעניא טעמכ ןעוועג ןענעז עלַא ייז

 םעד ןבָאה עלַא) ָאטָא לקנָא ןופ ןָאלַאס-ריב םעד ןיא טלמַאזרַאפ טּפָא ךיז ןבָאה

 ןצרוק ןטצעזעג ַא טַאהעג טָאה רע .(יָאטָא לקנָא; ןפורעג שטייד ןקינייבטיײרב

 -ּפָארַא ןוא עזיול ןעוועג ןענעז םינּפ ןופ ןקַאב יד ּווװ ,ּפָאק ןסיורג ַא ןוא רעּפרעק

 ןרעביא .יולב קידרעסַאװ ןוא יורג ןעוועג| םיא ייב ןענעז ןגיוא יד .עקידנעגנעה

 -עטש ןוא עטכידעג ,רָאה טימ טכיש-שרַאב ַא ןביוהעג ךיז טָאה ּפָאק ןסיורג

 .עקיב

 ןוא שיטירַאב ןויסַאמ םעד רעטנוא ןענַאטשעג קידנעטש זיא ָאטָא לקנָא

 טימ ךעלטשרּוװ-קַאנק ,ךעלצעלּפ ,ריב סעלפוק ןעגנַאלרעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 ןייז .טעפוב ןרעטניה רעזעלג| יד ןשַאװ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיוא ןוא טיורק

 ןגעלעג זיא לכיימש םעד ןיא .טיור ןוא טלכיימשעצ ןעוועג לָאמעלַא זיא םינּה

 "יטנעס עשירעדורב-טוג ןוא םזיניצ ,טסול ןוא טייקערטיכ ,טײקבָארג ןוא סטעפ

 ,טײקלַאטנעמ

 -נערינ ,רעשיסקַאז ,שטייד רעשירעייב ,שטייד זיולב טדערעג ָאד טָאה ןעמ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טָאה ןעמ .ןשטיינק ןוא ןטקעלַאיד עלַא טימ ,רעשיכיירטסע ,רענילרעב ,רעגרעב

 זיא סע עכלעװ ןיא ,;רעדיל-סקלָאפ עיינ ןוא עטלַא עשטייד עלַא ןעגנוזעג ָאד
 דייר ,דייר ענעסַאלעגסיױא ןוא טַאמיײה רעד וצ טּפַאשקנעב ,הוואג עטסוּפ ןגעלעג
 | . .ריב ןקימיוש ןוא טיורק ,תונז טימ ןקעמש סָאװ

 קידלכרָאכ ,בָארג ,ךיוה טכַאלעג ,קיטילָאּפ "עשטייד, טכַאמעג ןעמ טָאה ָאד

 ןיא רעדָא לטעטש שירעייב ַא ןיא ץעגרע .יוװ ,םייח רעד ןיא יוװ טליפעג ךיז ןוא

 ,ןילרעב ןקילָאמַא םענופ ןעעפַאק יד
 ,סמיזוב עבָארג טימ ,עטַאריײהרַאפ .ןעיורפ ןעמוקעגנײרַא ךיוא ןענעז ָאד

 -טשינ ןעמוקעגניײרַא ךיוא ןענעז סע .סיפ עקרַאטש ןוא ןטפיה עטעפ ,ןקַאב עטיור

 עקרַאטש יד ןשיוװצ טפַאשטנַאקַאב טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,סנליירפ עטַארייהרַאֿפ

 -עגפיורַא ןוא ןגיוא עיורג עכעליולב יד טימ ,ןלוקסומ ענרעזייא יד טימ ןעגנוי

 ךיז טזָאלעג ,רעטכעלעג ןופ טעשזריהעג ןבָאה סנליירפ יד .רָאה עדנָאלב עטשרַאב

 ,ןּפיינק יד ןופ טכַאלעג ,רעבייל ענעסָאגעגנָא ערעייז ןופ ןלייט עלַא ןיא ןּפיינק

 עטעפ ערעייז טימ טציירעג ,רענייצ עקידלרעּפ טימ רעליימ עלופ טלעטשעגסױרַא

 טייקטיישרַאפ ןוא ללג םעד טימ ,ןגיוא עיולב ערעייז טימ ,ןעלכיימש עקידנגָאזוצ

 .טייקנזָאלעגוצ רעשלדיימ רעד טימ ןוא לעטשעג ןטסעפ רעייז טימ .,ןגיוא יד ןופ

 עטעפ ַא .עינָאמרַאה-סופ עטלַא ןַא ןענַאטשעג ויא רַאב ןופ לקניוװ ןיא

 ריא ףיוא עקָאװק ַא יו טנעמורטסניא םעד ייב ןטעזעג) ָאד קידנעטש זיא עקשטייד
 ,עשידָאלעמ ,עטקנעברַאפ רענעט ןגיוצעג רעגניפ עבָארג עריא טימ ןוא סעזעג

 ןופ יו ,ךעלטיימורט ענרעבליז ןופ יוװ ןעגנַאלק ,ערעכעה ןוא עליטש ,עטייוו

 .ןענייוועג-ָאלעשט ןוא לדיפ ,רענעט-ןטיילפ ,גרעב יד ןיא רעכעטסַאּפ ןופ סנרָאה

 ךיז טָאה סע ּוװ ,עטלַא ץנַאג ,עטלַא ,ןעגנַאזעג-סקלָאפ עשטייד טליּפשעג טָאה יִז

 עשטייד ליפ ןוא ןַאטָאװ ,רעזױהנַאט ,ןירגנעהָאל ןגעוו ,יורפ ,עביל ןגעוו טדערעג

 .ןדלעה עשיגָאלָאטימ

 יז זיא ןליּפש םעד ץוח ַא ."ַאנַא עטנַאט, יד ןפורעג ןעמ טָאה ןירעליּפש יד

 יו עטנוזעג ,רענעמ עגנוי וצ טּפיוהרעביא ,רענעמ וצ עטנַאט עטוג ַא ןעוועג
 .ןעוועג זיא עקשטנעה סנַאה יו עכלעזַא ,דרעפ

 -רָאפ ןעוועג זיא סעזעג ריא .רעקיצפופ עכיוה יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז =

 -ַאב ,עזיול ןקַאב יד ,רעקיגרַאב ַא -- םעזוב רעד ,עשּפיה ןטפיה יד ,ךעלמענ

 ,טיה רעד רעטנוא ךעלרעדָא עקניניד עכעליולב ןוא עכעלטיור טימ עטברַאפ

 .עקלילג ,עטיישרַאפ ,עקיצנַאלג ןגיוא יד

 יד ייב ךיירקנַארפ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ רעד .הנמלא ןַא ןעוועג זיא יז =

 רעקיצנַאװצ ביײהנָא ןיא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא יז .ענרַאמ רעד ןופ ןטכַאלש

 -רַאװק עמערָא יד ןיא טניווװעג טָאה יז ,קנַאלש ,דנצייר ,ןייש ןעוועג זיא יז .ןרָאי
 ןייק טכַארבעגּפָארַא לקנָא ןַא ריא טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ .ןילרעב ןופ ןלַאט

 ,קילג טימ טשינ ,לָאמ סָאד ךיוא ןוא טַאהעג הנותח רעדיװ ָאד טָאה יז .עקירעמַא

 רעכיוה ַא ןופ ןלַאפעגּפָארַא לָאמ ןייא זיא ןוא רערעיומ ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד
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 ענייש ַא ןעמוקַאב טָאה יז .קרָאי-וינ ןופ לטעטשרָאפ ַא ןיא ץעגרע ,עינַאװָאטשור

 ,הנמלא ןַא ןבילבעג ןיוש ןוא ץַאזרע-ןדָאש עמוס

 ןופ טלעג סָאד .עינָאמרַאה:סופ ַא ףיוא ןליּפש טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז

 "דנעצ ַא ףיוא טקעלקעג ריא טָאה ןַאמ ןטיוט ןטייוצ םעד ןופ סנערושניא רעד

 "ָאטֶא לקנָא; ןוא ןלעפעג זיא ריא סָאװ בַאשזד ַא טכוזעג טָאה יז .ןרָאי קיל

 טסעג יד ןלייוורַאפ וצ ,ןרעליײװרַאפ סלַא ןָאלַאס ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירא יז טָאה

 .,ןליּפש ריא טימ

 םענירג םעד טימ לקנעב םעניילק םעד ףיוא ןציז ןבילבעג ןיוש יז זיא ױזַא

 טַאהעג ךָאנ טָאה יז .רַאב םעד ןיא טנעמורטסניא םעד ייב גוצרעביא םענעשולּפ

 טימ טניורקעג יז טָאה ןעמ ןוא ,טייקנייש רעקילָאמַא ריא ןופ ןרוּפש ךיז ףיוא

 .ןעמָאנ רעד ןבילברַאפ ריא ייב ןיוש זיא ױזַא ןוא *ַאננַא עטנַאט , :דובכ

 סנַאה גנוי ןקרַאטש םעד וצ גנוגיינ ערעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה עטנַאט יד

 ןעוועג ,"גנילגנויא םיא ןפורעג ,ןגיוא יד טימ ןסערפעג םיא טָאה יז .עקשטנעה

 עלַא טליּפשעג םיא רַאפ טָאה יז .רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא םיֹא רַאפ ןייג וצ טיירג

 -נוא םיא יז טָאה ,טגנַאלרַאפ רָאנ טָאה רע סָאװ סָאד .רעדיל עשטייד עטבילַאב

 טָאה יז ןוא ןלעפעג ריא זיא סָאד ."ןעכּפוּפ, ןפורעג יז טָאה רע .,ןגָארטעגרעט

 .רעױפַא עינָאמרַאה-סופ רעד רעטניה ןופ םיא ףיוא טרעיולעג

 יז ליפיוו ףיוא טקוקעגמוא ליפ ױזַא ריא ףיוא ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה

 טסוװעג טָאה יז .ןטייקיניילק םתס וצ ןוא "טפעשעג , םוצ ןעמוקעג ץינוצ םיא זיא

 טימ ןפלָאהעגסױרַא לָאמ עלַא םיא טָאה יז ,ןטיונ ענייז עלַא ןוא תודוס ענייז עלַא

 ,טַאט ןוא טַאר טימ ןוא טלעג לסיב ַא

 .ןסיו םעד ןופ טרָאטעג טשינ טָאה ַאמלעז

 -עג יז זיא רעטציא .*ָאטָא לקנָאפ םוצ ןעמוקעגניירַא טפָא זיא ַאמלעז ךיוא

 ריא ןפערט ָאד יז ןעק ןטכַאנרַאפ יד ןיא זַא ,טסוװעג טָאה יז ,רעטּפָא ןעמוק

 ,גָאט ןופ ךשמ ןיא ןשינעבעלרעביא ענייז ןופ טלייצרעד ריא טָאה רע .סנַאה ןתח

 סע סָאװ ןוא טעברַאעגסױא טָאה רע רענעלּפ עכלעוו ,ןוטעגפיוא טָאה רע סָאװ

 ןעגניד טימ טלַאה רע יװ ,טלייצרעד יונעג ריא טָאה רע .ןּפָארטעג םיא ךיז טָאה

 -יטנגייא רעד ןרעװ רע טעװ ,גָאט םענייש ןייא ןיא דלַאב-דלַאב ןוא טפעשעג ַא
 ' ,טפעשעג ךייר ַא ןופ רעמ

 פֶא ָאד טגיל עקשטנעה סנַאה זַא ,ןַאמלעז ןבעגעגרעביא טשינ טָאה רענייק

 טימ ךעלטשרּוװ טסערפ ,רעדיל טגניז ,ןטרָאק ןיא טליּפש ,רַאב ןיא געט עבלַאה

 ןדַארעמַאק יד טימ ךיז טגירק ,ַאננַא עטנַאט רעד םורַא ךיז טיירד ,טיורק ןטעפ

 -רעד ייז ןופ רעדעי .םזיצַאנ ןופ ןטייצ יד ןיא דנַאלשטיײד ןגעוו טדער ןעמ רעדָא

 יװ ,ןטַאט ערעייז ןופ ,ןצכעוטפיוא ערעייז ןופ ןטייקשידלעה עקידלַאװעג טלייצ

 פיו ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןוא רעריפ ןרַאפ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ױזַא

 ַא ,ןבעגעגרעביא ןַאמלעז רָאנ טָאה ןעמ .ןזיוװַאב ןבָאה ייז ןטייקשידלעה עסיורג

 -רַאפ ןוא רעדימ ַא טמוק רע ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא טשרע ןײרַא ָאד טמוק סנַאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 סעלפוק עכעלטע סיוא טקנירט ,עלעמעל ליטש ַא יװ קעװַא ךיז טצעז ,רעטגרָאז

 טימ ןעיירטשעצ טשינ םיא ןעק ַאננַא עטנַאט; ךליפַא ..ריא ףיוא טרַאװ ןוא ריב

 .רעדיל עריא טימ ןוא ןליּפש ריא

 -ַאב ַא ןפרָאװעגוצ ןסנַאה ךָאנ ןוא תמא רַאפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה ַאמלעז

 :רעטרעוו יד טימ ,קילב-סגנורעיוד

 .רעסעב ןרעוװ דלַאב טעװ סע רעבָא .ןָא ךיז טרעטַאמ רע ,סנַאה רעמערָא --

 ,טסיירטעג יז ןוא רענייז ןיא טנַאה ריא ןטלַאהעג טָאה רע
 ןעניפעג ןיוש לעוו ךיא ןוא ןעמַאזוצ ןייז ןלעוו רימ ןוא גנַאל טשינ ןיוש ---

 .ןייז טוג טעװ ץלַא ןוא טפעשעג ןטוג ַא

 ַא ןעוועג רע זיא רוטַאנ רעד ןופ .עלָאר עטלּפָאד ַא טליּפשעג ָאד טָאה רע

 טָאה רָאי ןצכַא ןופ רעטלע םעניא סָאװ ,טליּפשעגוצ םיא טָאה וצרעד .רעליוכ

 טסייג ןשירעטילימ םעד ןיא ןגיוצרעד ,ןײרַא ײמרַא רעד ןיא ןעמונעג םיא ןעמ

 גרעב-ןעײנעריּפ יד ןיא טנָארּפ ןופ ןוא טנָארפ ןפיוא טקישעג םיא ךָאנרעד ןוא

 -שידלעה עסיורג ןזיװעגסױרַא טָאה רע ּוװ טרָאד .רענלעז-ךַאוװ יד טימ ןריפוצנָא

 יד ,טלַא ןוא גנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדִיי ןבױרַאב ןוא ןדרָאמרעד םייב ,ןטייק

 ,ןטייק-גרעב יד ךרוד ןסיירכרוד ךיז טוװּורּפעג טכענ ערעטצניפ ןיא ןבָאה סָאװ

 -רַא טפרַאדעג טשינ טָאה רע :ןטייקכעלגעמ עלַא טַאהעג רע טָאה רעטציא

 טָאה טלעג .ץנעטסיזקע רעטרעכיזעג ַא רַאפ טפעשעג ַא ךָאד טכוז רע לייוו ,ןטעב

 רַאפ .טגרָאבעגסיױא םיא טָאה רעווש רעקיטפנוקוצ רעד סָאװ םעד ןופ טַאהעג רע

 ןיא קיסיילפ רעייז זיא רע זַא ,ןסייהעג סע טָאה החּפשמ ריא רַאפ ןוא הלכ ןייז

 ,ןטייקכעלגעמ עסיורג טימ ןַאמסענזיב רעטוג ַא ןרעװ טעװ רע .עקירעמא

 ,ןטַאררַאפ טשינ טָאה ָאטָא לקנָא

 ןכוז םעד טימ רערעדנַא רעד ןיא ךָאװ ןייא טּפעלשעגניײרַא רע טָאה ױזַא

 ,טפעשעג קיסַאּפ ןייק ןעניפעג טשינ םעד טימ ןיא

 רע זַא ,ןזייב טימ ןענַאטשעגוצ םיא וצ ,הלכ ןייז ,ַאמלעז זיא לָאמ ןייא זיב

 ךיז רע טעװ רעמ .טפעשעג ַא ןעניפעג רעדָא ,גנוקיטפעשַאב ַא וצ ןעמענ ךיז זומ

 ריא זַא ,ןעגנַאגרעד טַאהעג ןיוש זיא ןרעיוא עריא וצ ,.קידייל ןעײרדמורַא טשינ

 טָאה יז .ריא טלייצרעד רע יװ ,ןַאמ רעקיטרַאפטכעה ַאזַא טשינרָאג זיא ןעכסנַאה

 ,ריב טפיוז ,ןטרָאק ןיא טליּפש ,געט עבלַאה ּפָא ָאד טגיל רע זַא ,טסוװרעד ךיז

 זיא יז .סמערָא עטעפ עריא ןיא "ַאננַא עטנַאט , רעד טּפיײנק ןוא טלעג טליּפשרַאפ

 נגטקעמשעג טשינרָאג םיא ןבָאה סָאװ ,דייר טימ ןסנַאה וצ ןענַאטשעגוצ רעבירעד
 ָאטָא לקנָא ייב ןציז טשינ רעמ טסנעק .סנַאה ,עדנע ןַא ןעמענ זומ סע ---

 ןיא ַאננַא עטנַאט רעד ןטעלג ,ןטרָאק ןיא טלעג סָאד ןליּפשרַאפ ןוא רַאב ןיא

 ךיילג ןגרָאמ ךיז טסמענ וד רעדָא ,ןייג טשינ ױזַא רעטייוו טעוװ סע ,ןקַאב עריא

 רימ ןוא רעטָאפ ןיימ טלעג סָאד ןבעגקירוצ טסעװ וד רעדָא ,גנוקיטפעשַאב ַא וצ

 .ןרעדנַא ןטימ רענייא ןרעהעגנָא טשינ רעמ ךיז ןלעוו

 ןיא ןפורעגנָא ךיז טָאה קינייוװעניא ,ןעלכיימש טווּורּפעג טָאה עקשטנעה סנַאה
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 יקסװָאנשזולד השמ-

 רעליופ ַא ,ןעוועג ןתמא ןיא זיא רע סָאװ ,זָאה רעקידוועקערש רעד ,ןדחּפ רעד םיא

 עקידנענערב עריא רַאפ ,דייר סַאמלעז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .ןדחּפ ַא ןוא

 ןענעז סָאװ ,ןּפיל יד רַאפ ,ןגיוא עריא ןיא רעייפ ןזייב םעד רַאפ ,םינּפ ןופ ןקַאב
 ,ןסיברַאפ ,זייב טנייה ןוא ,קיטפַאז ױזַא לָאמעלַא

 -סױרַא טזָאלעג טשינ םיא טָאה ַאמלעז רעבָא ,ןגָאז סעּפע טוװרּפעג טָאה רע

 ַא ייב יװ טכיזעג ןטציירעצ ריא טימ טמוטשעגנייא םיא טָאה יז .טרָאװ ןייק ןדער
 : רעגיט ןדליוו

 ןטלַאה רימ .ןעײרדסױרַא טשינ רעמ ךיז וטסעװ לָאמ סָאד .סנַאה ,ןיינ --

 סע יװ ןגָאז םיא לָאז ךיא גָאט ןדעי טרַאװ רעניימ רעטָאפ רעד .ןטַארייה םייב

 טייצ יד טסדנעװשרַאפ יד ןוא רענעלּפ ענייד ןענעז סָאװ ,טפעשעג ןייד טימ זיא

 סצ לעװ ךיא .ןעשעג סע זומ ןגרָאמ רעדָא טנייה .ָאטָא לקנָא ןופ רַאב םעד ןיא

 ןטרַאװ טשינ רעמ ןוא ןדלוד טשינ רעמ

 ,סַאּפש ןייק רעמ טשינ הלכ ןייז טניימ לָאמ סָאד זַא ,ןעזעגנייא טָאה סנַאה

 ,טיירדעגסיוא קיטסַאה ךיז טָאה יז רעבָא ,ןדער סעּפע טלָאװעג ךָאד טָאה רע

 .קנעש רעד ןופ סױרַא ןוא ןטמעשרַאפ ַא ,םענעסימשענּפָא ןַא ןייטש םיא טזָאלעג

 ןגיוא עבלעז יד ןוא גנַאגסױרַא םוצ טײלגַאב יז ןבָאה ןגיוא רָאּפ רעקילדנעצ
 ,דיירפ-ןדָאש ,םזיניצ טימ ןסנַאה ףיוא טקוקעג םעדכָאנ ןבָאה

 טייצ ךָאנ טסָאה .טיירש דיומ ַא סָאװ רעביא טשינ ךיז םענ ,סנַאה ,יעה ---

 - .ןקיטלעװעג ריד רעביא לָאז יז
 ַאטָא לקנָא רעד ךיוא .טרעױדַאב םיא ןבָאה ערעדנַא ,טכַאלעג ןבָאה לייט

 ַאגנָא עטנַאט יד זיולב ,ןַאמלעז טכערעג ןבעגעג וליפַא ןוא טרעױדַאב םיא טָאה

 -ערג ןוא טייקילעזטייל טימ ,טלכיימשעג םיא וצ טָאה עינָאמרַאה-סופ רעד ייב

 ,טפַאשדניירפ רעזָאלצינ

 ןייז ןיא טינש רעד .ּפָאק ןרעביא טרַאצ ,ךעלרעטומ טעלגעג םיא טָאה יז

 ןיירַא טמוק ןוא קרָאי-וינ ןיא זיא רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד םיא טָאה ןרעטש

 ,רענעמ ייווצ ךָאנ הנמלא יד .דלעה ַא רַאפ טכַאמעג --- ןָאלַאס סָאטָא לקנָא ןיא

 ,רעכוזַאב סָאטָא לקנָא ןופ רעצרעה יד ןקעוופיוא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,יורפ יד

 ןליּפש ריא טימ ,דנַאלשטייד ןסיורג ןקילָאמַא םעד ךָאנ טפאשקנעב רעד טימ

 ןרעטש סעקשטנעה סנַאה ןופ טינש םעד ןיא טָאה ,עינָאמרַאה-סופ רעד ףיוא

 ןטייקשידלעה יד ,דנַאל ריא ןופ טייקסיורג יד ןעזעג ,וצפיורַא גיוא טכער םייב
 ,רועיש ןוא רעדלעוו יד ןיא טעוװעדליוװעג ןבָאה ייז ןעוו ,רענַאמרעג עטלַא יד ןופ

 טָאג םעד ןופ ןענַאטרעטנוא יד ,ןענָאטװעט יד .טלעוו עצנַאג יד טגיזַאב רועיש

 יז טָאה ץלַא ,ץלַא ,טכַאמעג ןבָאה רענַאמרעג יד סָאװ ,קיטש עדליוו יד ,ןַאטָאוו

 סרענגַאװ ןופ רענעט עקיטכעמ יד טרעהעג טָאה יז .טינש סעקשטנעה ןיא ןעזעג

 עטזיורבעצ יד ,רעזױהנַאט ןופ ןשרַאמ עסיורג יד ,דנוװ סעקשטנעה ךרוד קיזומ

 ןדליו םעד ,ןקיוּפ ,ןסַאב ,ןענָאבמָארט יד ןופ ךיז ןסייר סָאװ ,רענעט עקיכליה

 םעד טימ עמַארד יד ןוא ןעיירשעג יד טרעהעג טָאה יז .רעזױהנַאט ןופ םטיר
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 "עג יד ,ןַאטָאװ ,טָאג רעשינַאמרעג רעד ,עיריקלַאװ סרענגַאװ ןופ גייטשפיוא:

 ןופ טייקשידלעה יד ןעזעג םעד ןיא טָאה יז .רעייפ סָאד ,דלַאװ רעד ,עטביל

 -גייא טיירג עּפָאריײא ןופ רעדנעל" יד רעביא ןרישרַאמ ייז ןעוו ,רענעמ עשטייד

 . אטלעװ יד ןעמענוצ

 ַא יו זיא סָאװ ,ןַאהָאי ןַאמ ןטשרער ריא ןופ ןטייקשידלעה יד ךיוא ןוא

 יז טָאה ץלַא ,טביזעג םענעטינשעצ ַא טימ רעכיז ךיוא ,גירק ןיא ןלַאפעג דלעה

 ' ,םינּפ ןופ טינש סעקשטנעה סנַאה ןיא ןעזעג-

 זיולב ,טלייצרעדסיוא טַאהעג "ַאננַא עטנַאט, רעד ךָאד רע טָאה ץלַא ןוא

 ןוא םינּפ סָאד ןטינשעצ ױזַא םיא טָאה דַיי רעגנוי רעקרַאטש ַא זַא ,סָאד טשינ

 ןצנַאגניא ןעועג םיא דיי רעד טלָאװ ,רָאה ַא ןופ טייקניד יד זיולב טשינ ןעוו

 רע סָאװ ,גנוריצ םעד ןופ טלייצרעד טשינ ךיוא ריא טָאה רע .טעדרָאמרעד

 ןַא טרעוװ זיא סע סָאװ ,גנוריצ עטקעלפַאב-טולב טימ עשידַיי ,בייל ןפיוא טגָארט

 ןעוועג זיא ,טינש םעד טכַאמעג ,ןסנַאה ,םיא טָאה רעכלעוו ,דַיי רעד זַא ןוא ,רצוא

 ..רעמ ליפ ,ליפ ,םיא ןופ דלעה רעמ ליפ:

 / .בעגעגקעװַא םיא סע טָאה ןוא טלעג עטרָאּפשעגּפָא טַאהעג טָאה יז

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,סרעלקעמ יד ןופ םענייא וצ קעװַא רע זיא סנגרָאמוצ

 יד ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא רע .טלדנַאהעגרעטנוא ןכָאװ עכעלטע עטצעל יד ןיא

 -עט ,סָאידַאר :סַאג רעט14 רעד ייב טפעשעג ַא ןעגנודעג טָאה רע .ןעגנוגנידַאב

 עשירטקעלע ײלרעלַא ןטכיררַאפ וצ ךיוא ןוא ,ןכַאז עשירטקעלע ןוא עיזיוועל

 | ,םילב:

 סנַאה .ןדירפוצ ןעװעג זיא רעטָאפ ריא ןוא ןדירפוצ ןעוועג זיא ַאמלעז

 רע .טסייג סגנומענרעטנוא ןוא ויטַאיציניא סיורג ןזיועגסױרַא טָאה עקשטנעה

 סָאד ןענעפע וצ ףיוא רענעלּפ טכַאמעג ,הלכ ןייז ןעזעג גָאט ןדעי טציא טָאה

 - ,טַאריײה רעד וצ ךיז טיירגעג ןוא טפעשעג

 םוש ןָא ,רעכיילג ַא געוו ַא ,ןייש ןוא טַאלג םיא רַאפ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא

 .ןברַאפ עטסנעש יד ןיא טגיילעגסיוא ךיז טָאה ץלַא .ןעגנורעטש

 ןייז רַאפ טסירגַאב ןעקשטנעה סנַאה ןעמ טָאה עלַאה"ריב סָאטָא לקנָא ןיא

 ,טפנוקוצ ןייז רַאפ ,גלָאפרעד ןייז רַאפ ריב סעלפוק עלופ ןעקנורטעג ,בייהנָא:

 ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב הלכ ןייז ןוא עקשטנעה סנַאה טָאה טנוװָא ןַא לָאמ ןייא

 ןשטניוו ייז לָאז ןעמ ּוװ ,הנותח רעד רַאפ החמש ַא ;טעקנַאב א דניירפ עלַא רַאפ

 -עג טעװ סָאװ ,טפעשעג םעיינ םעד וצ גלָאפהעד ןוא טַאריײה רעד וצ גלַאפרעד

 | ' ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןרעו טנפע
 טנװֶא םעד רַאפ טָאה ָאטָא לקנָא .החמש רעד וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עלַא

 -ַאוצ ןענעז סע .יקסיוו ןוא רעינַאּפמַאש ,ןייוו ,ךעלטשרּוװ ,ריב ליפ טלעטשַאבי

 רעד רַאפ טּפַאשעגנייא ךיז טָאה רע סָאװ ,דניירפ סעסנַאה עלַא ןעמוקעגנעמ

 יד ,טקַאּפעג ןעוועג זיא ןָאלַאס רעד; קרָאי-וינ ןיא זיא רע טניז טייצ .רעטצעל

 ןבָאה ןקַאב יד ,עכעלרעייפ ַא עינָאמרַאה-סופ רעד ייב ןסעזעג זיא ַאנַא עטנַאט
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 -ָאגעגנָא ,רערעווש ריא .ןקעלפ עכיילב ןוא עכעליולב טימ טמַאלפעג ריא ייב
 טנעמורטסניא םעד רעביא ןטייז עדייב ןופ טגיוועג ךיז טָאה רעּפרעק רענעס

 -ןלַּפ ךיז טָאה סָאװ ,סנַאה גנוי םעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא חומ רעצנַאג ריא

 . ' ,יטַאיציניא טימ לופ ױזַא ןרָאװעג ןוא טרעטכינעגסיוא םיצ

 רעדיל-ןייהר טליּפשעג טָאה יז ,ןכָארקעצ ןוא לַאטנעמיטנעס ןעוועג זיא יז

 ןטימניא טָאה ןוא טייקטריטלַאזקע ןיא ןײרַא זיא יז .רעדיל-טַאמייה עלַא ןוא

 םיא ןוא ןסנַאה טּפַאכעגמורַא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יז .טנייוועצ ךיז ןליּפש

 טנעמורטסניא םוצ טצעזעגוצ רעדיוו ךיז יז טָאה םעדכָאנ .ןקַאב יד ןיא טשוקעג
 ' 67 .םיא ןופ טירט' ַא ףיוא ןטָארטעגּפָא טשינ רעמ ןוא

 זיוה ןופ ןובשח ןפיוא ןוא טסעג יד טנייה טריוורעס ןײלַא טָאה ָאטָא לקנָא
 ןענעז ןרעטלע סַאמלעז ךיוא .רעינַאּפמַאש ןוא יקסיוו ,ריב טעוועדנופעג רע טָאה

 רעד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה ןושל עשטייד סָאד ,עלַאה-ריב רעד ןיא ןעמוקעג

 ,ץלָאטש טליפעג ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה .סַאג רעד ןיא ,ןסיורד ןיא זיב קנעש

 ,ןעזעגנייא טָאה רע .ערע ַאזַא טימ םיא ןרעַאב ןדַארעמַאק ןוא דניירפ ענייז סָאװ

 טשינ רעמ ,ןכַאז עשיטקַארּפ וצ ןעמענ וצ ךיז םיא רַאפ רעסעב ןייז טעװ סע זַא

 דנַאל סָאד ,דנַאל קרַאטש ,סיורג ַא זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא זיא רע .דליוו ןייז

 .טייצ ַא ןעמוק טעװ ךַאז רעדעי ףיוא .ןדִיי זיולב ןופ טשרעהַאב עקַאט טרעוו
 ןוא רענבַאשז לּוַאס טימ ןגָאלשעצ ךיז טָאה רע ןעוו טייצ ַא ןעמוקעג זיא טָא

 ' ..עקשטנעה סנַאה זיא עקשטנעה סנַאה זַא/ םענעי ןזיוועג

 -ריב סָאטָא לקנָא ןיא טעילוהעג ןעמ טָאה ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 יד טָאה טייצ עצנַאג יד .קרָאי-וינ ןופ ליװקרָאי ןיא ןסַאג עטסקיצכַא יד ייב ,עלַאה

 ןיא טָאה סָאװ ,רערעדנַא רעד ךָאנ עידָאלעמ ןייא טליּפשעגסיױא עינָאמרַאה-סופ

 ץלָאטש טליפעג ךיוא ךיז טָאה ַאננַא עטנַאט .ןעגנַאזעג עשטייד עלַא טַאהעג ךיז

 ,עקשטנעה סנַאה ,דלעה ןטרערַאפ ריא וצ-טלייט ןעמ סָאװ דובכ םעד רַאפ

 סָאװ ,טיײצכָאה רעד וצ ןדַאלעגנייא ןעמעלַא ןבָאה רעטָאפ ריא ןוא ַאמלעז
 - ,םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה

 כא לא
* 

 טעוװ רע .ןעגנוכיירגרעד ענייז טימ ןעוװעג ץלָאטש זיא עקשטנעה סנַאה

 ןעמענוצ טעװ רע .םירישכמ עשירטקעלע טימ טפעשעג ןגייא ןַא ןבָאה דלַאב

 עשינַאכעמ יד .ןפיוקרַאפ טימ ןעמענרַאפ ךיז טעװ ןיילַא רע ,רעקינַאכעמ ַא ךָאנ

 עמוס יד לייוו ,טלעג ןלעפסיוא םיא טעװ סע .רעטלעטשעגנָא ןַא ןוט טעוו טעברַא

 ןליפַא ,גוננעג טשינ זיא רעווש רעקיטפנוקוצ ןייז טגרָאבעג םיא טָאה סע סָאװ

 -קעוװַא ליוו רע ,טגרָאבעג םיא טָאה ַאננַא עטנַאט יד סָאװ ,טלעג עמוס יד טשינ

 ,סָאידַאה ,ןטַארַאּפַא ענעדישרַאפ ןבָאה ,סיפ עקרַאטש ףיוא טפעשעג סָאד ןלעטש

 "סיוא ליוו רע .סנזייא-סעהּפ ,ןכַאז-ךיק ,סרעגייז עשירטקעלע ,סטעס-עיזיוועלעט

268 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 לייוו ,דנַאלשטיײיד ןיא סָאד טכַאמ ןעמ יװ ױזַא ,רעטצנעפיוש קיטכערּפ ַא ןטַאטש

 ױזַא יו טשינ ןסייוו ,ליפעג ןשיטעטסע ןייק טשינ ןבָאה ,רענַאקירעמַא יד ,ָאד

 ןסיוו ןיוש טעוו ,עקשטנעה סנַאה ,רע .םינוק ןעיצוצ ןוא רעטצנעפ ַא ןריצוצסיוא

 ,ןרירוצ ךיז טעװ רע ןכלעוו וצ ,םעלַא ןופ גלָאפרעד ַא ןכַאמ וצ

 םענייק ייב ןיוש ןעק וי ,עמוס עסיורג ַא ךָאנ ,טלעג ךָאנ ןבָאה ףרַאד רע

 ,טלעג עמוס ענייש ַא ןבעגעגקעװַא םיא טָאה ַאמלעז ךיוא .ןעמענ טשינ רעמ
 ןעמַאזוצ ןוא גנוריצ סָאד ןפיוקרַאפ וצ זיולב רעטציא רעביא ךָאנ טביילב סע

 , .ןזָאל ךיז טעוװ סע ליפיוו ןפָאש

 -ןײרַא םיא טָאה סע ,רענעלּפ ענייז טימ טייוו ןעגנַאגעג קנַאדעג ןיא זיא רע

 ' ..ןזייוו ןעמעלַא טעוו רע .עיציבמַא ןיא ןבירטעג

 ןופ ןסנָאנַא גנוטייצ רעד ןיא טנעיילעג טָאה רע ןעוו ,גָאט ַא ןיא לָאמנייא

 ףיוא טפעשעג ַא םענייא ןיא טעּפעשטרַאפ גיוא ןייז ךיז טָאה .,רעפיוקרַאפ- גנוריצ

 ןלעפעג םיא זיא סָאד דָארג .סנָאנַא םעד ןטינשעגסיוא טָאה רע .ירעוַאב רעד

 ,ץלַא ןזייו טשינ טעוװ רע .סעּפע לייוורעד ןפיוקרַאפ ןוא ןייגוצ טרָאד טעװ רע

 ןעגנירעיוא יד ןפיוקרַאפ זיולב רע טעװ לייוורעד .טקיטכעדרַאפ ןייז טשינ לָאז סע

 רעדעי .ךַאז עלופטרעוו ַא ןייז זומ סָאד .ןטימניא ןטנעמיד עסייוו-יולב יד טימ/

 ןייש ױזַא ןענעז ייז ןוא ,עקיטַארַאק ייווצ רשפא ,ןטנעמיד סקעז טָאה גנירעיוא
 תורצוא ערַאברעדנּוװ עכלעזַא !עּפָאריײא ןיא ןעוועג ןענעז ןדִיי יד ךייר יװ ,ךַא

 ,ךיז ייב ןטלַאה טשינ סָאד ,עקשטנעה סנַאה ,רע טעװ רעמ .טלמַאזעגנָא ייז ןבָאה

 ענייז טײהנעגנַאגרַאפ יד .רָאי קיסיירדנואסקעז ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע

 ,ןרָאי ענייז טנכערַאב טָאה רע .טכַאמ ןוא עירָאלג טימ לופ םיא רַאפ ןגעלעג זיא
 טימ טנױרקַאב ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,דנַאלשטייד רַאפ ןבעגעגּפָא טָאה רע סָאװ

 עלַא יד ךיז ןענָאמרעד םייב  ןוטעג-קיצ ןייק' טשינ וליפַא טָאה גיוא ןייז .ערע

 .טריפעגסיוא ןבָאה ןדַארעמַאק-דלעפ ענייז טימ םענייאניא רע סָאװ ,סנכערברַאּפ

 רע טלָאװ ,ןלַאפנָא-רַאמשָאק יד ןופ טכענ יד ןיא טקיניײּפעג טשינ טרעוװ רע ןעוו

 ,שינעעשעג עקידנריזומַא ןַא ,דָאזיּפע ןכעליירפ ץנַאג ַא רַאפ ןטלַאהעג ץלַא סָאד

 םיא ןבָאה טכענ יד רָאנ ,רעטכעלעג ןוא סַאּפש ליפ טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאװ

 טעװ רע ןעוו טונימ רעד ףיוא טּפָאהעג ןיוש טָאה רע .ןבעל' סָאד טרעטיברַאפ
 ןבעגוצוצ ךיז ידכ ,לָאהָאקלַא ליפ  ןעקנורטעג רע טָאה לייוורעד .ןַאמלעז ןטַאריײה

 ןטיוט םעד ןקיטשרעד וצ טכוזעג ןוא ןפיוזַאב ןעוועג טכענ יד ןיא זיא רע .טומ

 עג ןוא ןרַאמשָאק יד ,ןפלָאהעג טשיע םיא טָאה סע ,םיא טקינייּפ סָאװ ,דָיי

 ,חומ ןייז טעטנעּפעג ןֹוא דייוועגניא ןייז ןסירעג ןבָאה רעטסנעּפש
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואיירד

 טלעװ רעד ןיא נעיעג

 .שַאט ןיא ןגעלעג םיא ייב רעטציא זיא גנוריצ י

 טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רע רעדייא ,טשרעוצ טָאה רע

 לקיטש סעדעי ,ךעלקעּפ יד טקַאּפעגסיױא ,ןפיוקרַאש וצ

 טכַאמעג ךיז ןוא לטרעוװנַאק רעדנוזַאב ַא ןיא טגיילעג

 רעד ןופ ןעיצסױרַא קיטכיזרָאפמוא טשינ לָאז רע ,סנכייצ|

 טעוו רע .ןזייו טשינ ףרַאד רע סָאװ ,לטרעװנַאק ַא שַאט

 ךיז יב רע טָאה -- הנוק םעד ןטכַארטַאב טֹוג טשרעוצ

 .טייל יד טימ קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד ןעמ -- טכאמעגּפָא

 .-גנוריצ עלַא יד ךָאד ןענעז וצרעד ןוא קיצײג-טלעג ,ערטיכ ,רעלדניווש ןענעז ייז

 .ןדיי קרָאי-וינ ןיא רעלדנעה

 -יינמוא רעדעי ,קיטכיזרָאפ רעייז ןייז ,עקשטנעה סנַאה ,רעי זומ ןדִיי טימ

 .םיא ןעק ןרעטש ןפיוא שטיינק רעדָא טרָאװ עקיטיינמוא סעדעי ,יססעשז רעקיט

 ,קילגמוא ןַא ןעגנערב םיא ףיוא ןעק ,ןטַאררַאפ

 ןגעק ןרנעװנָא ןוא קיטכיזרָאפ ןעלדנַאה ןעמ זומ םירחוסיגגנוריצ יד טימי

 -יסּפ רעטוג ַא ןייז ןזומ טנייה טעװ ,סנַאה ,רע .ןדָאטעמ עשיגָאלָאכיסּפ-ןייר ייז

 -סױרַא טשינ טּפיוהרעביא ןוא ,עקטנעוו רעד ףיוא ןּפַאכ ךיז ןזָאל טשינ ,גָאלָאכ

 .ןשטנעמ םעד ןליּפש ,קיטולבטלַאק ןייז ןזומ טעוו רע .טייקשיעוורענ םוש ןייק ןזייוו
 קילעפוצ רָאנ זיא סע ,ףיוקרַאפ רעד קרַאטש רעייז ןָא טשינ םיא טייג סע סָאװ

 רעמ סָאװ ןגירקוצסױרַא ןעז ןעמ ףרַאד ךאזטּפיוה יד .ןזָאל ךיז טעוװ סע יוװ ןוא
 |  ,טלעג

 .גָאלָאביסּפ ַא זיא רעפיוק רעד ךיוא זַא ,ןסעגרַאפ רעבָא טָאה שטייד רעד
 ןוא עשלַאפ ייס ,ןעלכיימש ,ןשטייגנק ,ךעלעדיירד עלַא טנכייצעגסיוא ןעק רע ןוא
 רעד ףיוא סוג רעיײײז ךיז ןעק רענעי .רעפיולראֿפ םעד ןופ עקיטכירפיוא ייס
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןטסניד םעד ןופ ןענעײלסױרַא ריד ןענעק ייז .טייקיטליגכיילג רעטריקסַאמרַאפ

 ..הליגמ עצנַאג ַא עלעטלעּפש-ןגיױא
 ןעוועג זיא ענעי .ָאמלעז הלכ ןייז טימ ןעזעג גָאטימרַאֿפ םעד ךיז טָאה רע

 -רָאפ טעװ םורַא געט עכעלטע ןיא .ךעליירפ ,טמיטשעג ךעלרעייפ, טגיילעגפיוא

 .לַאינָאמערעצ ןצנַאג םעד טימ טיירגעגוצ טרעוו ץלַא .ערעייז הנותח יד ןעמוק

 ןעמעוו ייב סָאבעלַאב ריא וליפַא ,סעסנַאה ןוא עריא ,דניירפ עלַא ןייז ןלעוװ סע

 ןיוש וליפַא ריא טָאה רע .ןעמוק ךיוא טעװ רע ,ןירַאטערקעס סלַא טעברַא יז

 רעייז ןענעז ןגיוא ענייז .רענייפ ַא רעייז זיא רע .הנתמ עקיטרַאסיורג ַא טקישעג

 ַא שעוװ ענייז) ןופ ךיז טגָארטי' סע ןוא טריזַאר טַאלג לָאמעלַא ןקַאב ענייז ,עגנוי

 טייטש רע ןעוו טרוכישרַאפ סָאװ ,חיר רעטערקסיד ַאזַא ,םופרַאּפ ןופ חיר רענקיפ

 -ליק עכלעזַא ןענעז טנעה יד ןופ רעגניפ ענייז .ווירב ַא ןריטקיד םייב ריא ןבענ

 -ַאב רערַאברעדנוװ ַא ןופ יווװ ףיוא-טרעטיצ יז ןּוא טציּפשרַאפ ךעלטרַאצ ,ערַאב

 .ןגעוו טַײקילײװגנַאל רַאפ ױזַא ,זדלַאה ריא ?טרישזַאסַאמ? רע ןעוו ,גנוריר

 ךעלטימ עלַא טכוזעג גנַאק ןיוש יז טלָאוװ ,טַארייהרַאפ טשינ זיא רע ןעוו

 ךייק .קיטקַארּפ' עכײרגלָאפרעד ַא טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא זיא רע .ןגירק וצ םיא
 ןצנַאגניא טשינ רע זיא ,ַאמלעז ,טייטשרַאפ יז יװ ןוא טשינ רע טָאה רעדניק

 יז ןעוו ,ןרעהוצנָא ןבעגעג לָאמ ליפ ריא סע טָאה רע .בייוו ןייז טימ ךעלקילג

 ,ןיילַא ןעוועג ןענעז
 זיא שטנעמ רעטשרע רעד טניז ןָא-טייג סָאװ ,ליּפש עטלַא ןַא ןיוש זיא סע

 רַאפ טיירגעגנָא טשינ זיא סָאװ סָאד ליו רעדעי .טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג

 -עג טלָאװ טַאקָאװדַא רעד .םיא רַאפ טשינ זיא סָאװ סָאד ךיוא טמוקַאב ןוא םיא

 -רַא יז .ריא ןופ רעטלע רָאי קילדנעצ ייווצ ַא טימ זיא רע .ריא רַאפ טוג ןעוו

 זיא עקשטנעה סנַאה ןתח ריא רעדייא רָאנ ,טייצ ערעגנעל ַא םיא ייב ןיוש טעב

 ײעקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ַא ,הנתמ ַא ןבעגעג ריא טָאה סָאבעלַאב רעד סָאװ ,סנַאה ,ןדירפוצ זיא רע

 יקסיוו ןטסַאק ַא זיוה ןיא טקישעגנײרַא ךָאנ טָאה ןוא עמוס רענייש ַא ןופ קעשט

 -נַארפ ןטסעב םעד ןופ ןענָאקַאלפ ענייפ עכעלטע ןַאמלעז רַאפ ןוא ןסנַאה רַאפ

 .ןטעברַא רעטייוו טביילב ַאמלעז סָאװ ןדירפוצ ךיוא זיא סנַאה .םופרַאּפ ןשיזיוצ

 ןייק רַאפ ןעמענסױרַא ןפרַאד טשינ ןרָאי עטשרע יד ןיא ייז ןלעוװ םורַא-ױזַא ןוא
 ןפרַאד טשינ ,קִיור ןייז טעװ ּפָאק סנַאה .טפעשעג ןֹופ ןבַאגסיוא-בוטש םוש

 ..ןדירפוצ ךיוא זיא ַאמלעז ןוא שינעמוקסיוא רעכעלגעט רעד רַאפ ןגרָאז

 .רַאברעדנּוװ יױזַא סיוא ךיז טגייל ץלַא
 עערַאצ טימ לופ ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג עדייב ייז ןענעז גָאטימרַאפ םעד

 ,ןרעדנַא ןרַאפ רענייא ןליפעג

 -סיוא טשינ ךיילב סעּפע זיא ,סנַאה ,רע סָאװ טרעדנווװעג רָאנ ךיז טָאה יז

 ַא ריא .טָאה קנַאדעג ןיא .עטקַאהעגרעטנוא םיא ייב ןענעז ןגיוא יד ןוא ןפָאלשעג

 טָאה יז .ןעקנורטַאב ןעוועג רעכיז טכַאנ עצנַאג ַא ,ןפיוזעג טָאה רע ;ןוטעג-ךאטש
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 יקסווָאנשזולד השמ

 רעד ןופ גנוגערפיוא רעד בילוצ רשפא ,טרעפטנערַאפ קנַאדעג ןיא ךיילג סע

 םעיינ ַא ןענעפע וצ ןעגנוטיירגוצ ענייז ןופ ןוא רָאפ דלַאב טמוק סָאװ ,הנותח

 טינ זיא ,ןגרָאז ליפ ןפַאשרַאפ סָאװ ןכַאז ייווצ ןענעז סָאד .קרָאי-וינ ןיא טפעשעג

 .טּפעשרעד ןוא ןפָאלשרעד טשינ סיוא:טעז ,ךיילב זיא רע סָאװ רעדנּוװ ןייק

 טָאה יז ןוא ןקַאב יד ןיא טשוקעג ךיז ןבָאה ייז .טסירגַאב םיא טָאה יז

 | :טגערפעג םיא

 ןפַאלשעגסױא טשינ סיוא-טסעז ?ןעכסנַאה רעביל ןיימ ,ריד זיא סָאװ ---
 .ןגיוא ענייד ןיא סעלופסינמייהעג סעּפעג

 רע טָאה --- ַאמלעז עביל ןיימ ,סעיינ יד ןלייטטימ טלָאװעג ריד בָאה ךיא ---

 ַא ןעז רעטציא ייג ךיא .ןעיירפ ךיד טעוװ סע -- עגַארּפ ריא טגיײנעגּפָא קיטייז

 ,גנוריצ יד ...םעד ןופ לייט ַא ןפיוקרַאפ טכייליפ םיא לעוװ ךיא .רעלדנעה-גנוריצ

 ,ליטש רעייז טגָאזעגסױרַא רע טָאה ?גנוריצ, טרָאװ סָאד

 -יימש ַא טשרָאפעג רעטייוו יז טָאה --- ? ךיילב ױזַא וטסיב םעד בילוצ ---

 בילוצ -- ןגיוא עיורג-ךעליולב עכעליירפ ןוא םינּפ םענייש ןלופ ַא טימ ,עקידלכ

 ? ךַאז ַאזַא

 וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןוא טרעטַאמעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז בָאה ךיא --

 ַא ךָאנ ןבָאה ןזומ רימ .,ןטרַאװ רעדָא ,ןפיוקרַאפ רעדָא :ןוט וצ סָאװ סולשַאב ןייק

 ןעלקיטרַא עשירטקעלע ליפ ןפיוק ליוו ךיא .סענזיב יד וצ טלעג עמוס ענייש

 ,גנוריצ ןופ לייט ַא לייוורעד ןפיוקרַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טפעשעג ןרַאפ
 ,קיטכיזרָאפ ןייז טספרַאד וד ,ןיימ ךיא ...?ןוא

 ןגרָאז טשינ רעבָא טספרַאד וד !עביל ןיימ ,טסניימ וד סָאװ יײטשרַאפ ךיא --

 ןופ ןעײרדסױרַא ךיז לעוו ךיא .לרעק רעיולש ַא ןיב ךיא .סנַאה ןביל ןייד רַאפ

 | : .רַאפעג רעדעי

 :טדערעג רעטייוו ןוא טכַאלעצ ךעלמייהמוא ךיז טָאה רע

 .ןסיוו ךיוא ךָאד סע טספרַאד וד .ץייוש רעד ןיא עטנַאט ַא בָאה ךיא ---

 ריא ןוא ווירב ַא טנייה ךָאנ ריא ביירש ךיא .עקשטנעה ַאזיל :זיא ןעמָאנ ריא

 ןקיצנייא ריא ,רימ טקיש יז סָאװ תונתמ-השורי יד רַאפ ריא קנַאד ךיא זַא ,ןגָאז

 ,סנקירעביא .קנווװ ןפיוא ץלַא טייטשרַאפ ןוא עקשטנעה ַא זיא יז .ןוז סרעדורב
 1 .סנַאה ןייד וצ רעביא ץלַא זָאל

 .ןַאלּפ רעד ןרָאװעג ןלעפעג ךיוא זיא ריא

 .טגערפעג רעטייוו יז טָאה --- ?וטסייג סערדַא ןכלעוו ףיוא ---

 ."סמיַאט; רעד ןיא סנָאנַא םעד ,טערדַא םעד טרידוטש יונעג בָאה ךיא --

 -עג ןיא רָאפ-טמוק סע סָאװ טכַארטַאב יונעג ןוא ןעוועג טרָאד ןיוש ןיב ךיא

 -ַאב רעטצנעפ ןקידנסיורד םעד ךרוד ךיא בָאה רעמיטנגייא םעד וליפַא ,טפעש

 .עטסעב סָאד ןענופעגסיוא בָאה ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טכַארט
 ןעוו ,ןבילקעגסיוא וטסָאה טנייה דָארג ?סנַאה ,ריד טימ ןייגטימ ךיא לָאז --

 ? טנייה דָארג .ןעמונרַאפ ױזַא ןענעז רימ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ךיא .טלעג ןבָאה ןזומ רימ .ןגײלּפָא טשינ רעמ רָאט ךיא ,טנייה זומ ךיא --

 . ןטרַאװ טשינ רעמ ןעק

 -טימ טלָאװעג אקווד טָאה יז רָאנ ,ןפיוקרַאפ טנייה לָאז רע ןענַאטשַאב זיא יז

 .עיצקַאזנַארט ַאזַא ייב זיא יורפ ַא ןעוו קיטכעדרַאפ רעקינייװו זיא סע ,ןייג

 טימ טגײלַאב ןעוועג זיא געווטימ רעד .ירעוַאב רעד וצ ןעמוקעג ןענעז יז

 ןוא יירשעג ַא ןעוועג זיא סע .דרעפ ,ןסובָאטיױא ,ןליבָאמָאטױא ,רענעגעוו-טסאל

 רעד ןעגנַאגעגנָא זיא ןרַאוטָארט יד ףיוא .סנרָאה יד ןופ יירעשטיר ַא ןוא למּוט ַא

 -עג עזָאלליטס עסיורג ,עטלַא ןיא ,עקיזיר ,ןטפעשעג יד ,ןשטנעמ ןופ רעדורעג

 קינײװעניא ןוא ןפָא ןעועג ןענעז ,ענעדנושעגּפָא ,עיורג ,ענעזָאלעגּפָא ,סעדייב

 ןשיוצ .ןענישַאמ ןוא ןרָאטָאמ עקיזיר ,רעקיטש-לבעמ עסיורג טפיוקרַאפ ןעמ טָאה

 ןופ סעגַאידַארב יד טרעדנָאלשעג ךיז ןבָאה רעיײגכרוד-ןסַאג עכעלטינשכרוד יד

 רענעמ .עכיילג ןוא עטרעקיוהעג ,עטכשוחרַאפ ,ענעסילשעגּפָא --- ירעוַאב רעד

 עטשטיינקעצ יװ ,רעמייב ןופ ערָאק יו עטשטיינקעצ ,עטריזַאר-טשינ רעמינּפ טימ

 -ָאלעגסױא-בלַאה ,רעמינּפ יד רעביא טוה עקידנענַאיװ ,טעמרַאּפ רעקיטש עטלַא

 וצ ,סַאג רעד וצ טדנעוװעג ןגיוא יד .עקיטשרוד ,עטכַאמשרַאפ ןּפיל ,ןגיוא ענעש

 וצ ןוא רַאוטָארט ןטקידורברַאפ םוצ ,למיה םוצ ,ןרעיומ יד וצ ,רעייגייברַאפ יד

 ןוא זָאלפליה ןקוק ,ףליה ןייק טשינ ןליוװו ,טשינ ןטעב סָאװ ןגיוא .טשינ םענייק

 ןּפַאכרעד וצ המשנ יד קנורטש ַא זיולב ןעלטעב ןלעװ ןטלָאוו

 ,רעטכשוחרַאפ ַא ,רענעזָאלעגּפָא ןַא ,רעקידכעבענ ַא ןעוועג זיא ךוליה רעייז

 לכיט ַא ,לכעלַאש ַא ,ּפָאק ןפיוא שוילעּפַאק רעטרעמױכעגנָא ןַא ,לטעקשַאק ַא

 ןוא לטנַאמ םענעסירעצ ןטלַא ןַא ,לקער ןבירעגּפָא טלַא ןַא ,זדלַאה םעד ןדנוברַאפ

 -רַאפ ,ענעסירעצ ,ענעבירעגסיוא ,עטיירדעגסיוא :ײלרעלַא ךיש ,ךיש יד טנייה

 .ענעטָארטעגסױא ,רעזענ עמורק עקידנעיירש טימ ,עטרעכעלעג ,עטצעפ

 ,עקיטליגכיילג ,עשיטַאּפַא סַאג רעד רעביא טיירדעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד

 רַאפ רָאפ טמוק סע סָאװ ןעגנַאגעגנָא ייז זיא טשינרָאג .עטרינגיזער ,עליטש

 -עגּפָארַא ּפעק יד .םורַא םעד רַאפ טרעמיקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,ןגיוא ערעייז

 ץלַא זַא ,ןלייא וצ ךיז ןַארַאפ זיא סָאװ .ליצ ןייק ָאטשינ -- ליצ רעד .עטזָאל

 םענעגייא םענופ גנוסעגרַאפ יד יו רעכעה טשינ טייטש ךַאז ןייק ,טשינרָאג זיא

 לשעלפ ַא יװ רעמ ןעיירטשעצ טשינ ןָאק ךַאז ןייק .ןפנָארב קנורט ַא ןוא ךיא

 ןצרַאה ןפיוא ןענערב ,סעקשיק יד ןעירב לָאז סָאװ ,טייקיסילפ רעניורב רעד טימ

 טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןייּפ עקידנגָאנ ןוא טפַאשנדײל עקידארומ ַא ןליטש ןוא

 ..טייקליטש רעטרינגיזער טימ ןעיײרשרַאפ זיולב ךיז ןיא רָאנ ,ןדערסױרַא

 טכַאמעג סעּפע ןבָאה ייז .ךיז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז ַאמלעז ןוא סנַאה

 רעד ןיא ָאד ןענעז סָאװ ,עדנַאב"רעּפעלש רעקיּפמול רעד ןגעוו גנוקרעמַאב ַא

 יז ןבײרטוצּפָא טשינ ןַארַאפ ייז ןענעז ןילרעב ןיא וליּפַא ,טלעוו רעצנַאג

 ,דלָאג ,רעבליז ,גנוריצ ,ןטנעמיד ןופ ןטפעשעג יד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז יז

 ףיוא ןכירקמורַא טײקמירָא יד ןעזעגנָא ָאד ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ יוװ טוג ױזַא
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 ענעסעגרַאפ ,ענעגיּפשעגסױא ,סעגַאידַארב עמַאזנייא יד ,סַאג רעכייר רעגנַאל רעד

 -עניא ּוװ ןטפעשעג יד ןעזעג -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעמ טָאה ױזַא ,ןשטנע

 ןסיורג עלַא ןיא רענייטשלדייא ןוא ןטנעמיד ,גנוריצ :תורצוא ןגעלעג ןענעז קיניײװ

 ,ןטרעוו ןוא

 רעביא .טפעשעג ןייא ייב ןייטש ןבילבעג ןענעז ַאמלעז ןוא עקשטנעה סנַאה

 -לדייא ןגעלעג ןענעז רעטצנעפ יד ןיא ,ןטַארק ענרעזייא ןעוועג ןענעז רעטצנעפ יד

 ַאמלעז .טקוקעגנָא ךיז עגד ַא ןבָאה ייז .ןטרעוו עסיורג ןיא ןטנַאילירב ,רענייטש

 ןופ רעייפ ַא טימ טילגעג ןגיוא יד ןבָאה ןסנַאה ייב .ןרָאװעג ךיילב לסיבַא זיא

 | ,טסול ןוא טייקירעגיינ

 ,טפעשעג םעניא ןיירַא ןענעז יז

 ,ךעלשיט ענעדישרַאפ ייב ,ללח םעניא עלעקנוט-בלַאה ַא ןעוועג זיא טכיל יד

 סָאװ ,ןּפמָאל-רעטכיל עסיורג טנערבעג ןבָאה ,ערעירַאב ַא טימ עטעטַארקעגמורַא

 ןענַאטשעג ןענעז ךעלשיט יד ןופ ןדעי ייב .טכיל קיצילב ַא טײרדּפשרַאפ ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ,ןטנעמיד ףיוא טקוקעג רעזעלג-רעסערגרַאפ טימ ןבָאה ןוא ןשטנעמ

 טכַא ןייק טגיילעג טשינ ָאד טָאה רענייק .רעגניפ ערעייז ןשיווצ טלקייקעג ךיִז

 ,לרָאּפ ןקידנעמוקניירַא םעד ףיוא

 םעד ייז רַאפ ט;?עטשרַאפ ,ןעמוקעגנגעקַא יז זיא ןַאמ רערעטלע ןַא רענייא

 ,טפעשעג םעניא רעפיט ןייג וצ טשינ געוו

 -ץגנָא ןוא טגערפעג ןַאמ רעד טָאה -- ?ןוט ךייא רַאפ ךיא ןָאק סָאװ --

 ,רעזעלג-ןגיוא עטיורג ךרוד ןגיוא רָאּפ ַא ייז ףיוא טלעטש

 רימ -- טומ ןעמוקַאב דלַאב ןוא טלמַאטשעג סנַאה טָאה -- ..ךיא ...רימ ---

 לקיטש ַא רַאפ סערעטניא ןַא טָאה ריא ביוא ,ןגייצ סעּפע ךייא ןעמוקעג ןענעז

 | ..ןיימ ךיא .גנוריצ

 ?רעטסימ ,גנוריצ ַא רַאפ סָאװ ---

 טשינ םיא טאה גיוא סָאד ןוא טרעפטנעעג סנַאה טָאה -- גנוריצ-השורי ---

 ,טגָאזעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טנגיל ןסיורג םעד ןופ ןוטעג קוצ ןייק

 ןוטעג ךַאמ ַא קידלודעגמוא ןַאמ רעד טָאה -- סָאד טשינ ןיימ ךיא --

 ! ןיטָאלפ דלָאג ,רענייטש ,טָאה ריא סָאװ ןעז ןלעװ טלָאװ ךיא -- טנַאה רעד טימ

 ןוא ךטעג לכימש ַא עקשטנעה סנַאה טָאה -- סעּפע וצ ןדעי ןופ ---

 | .טייקשימייח ןוא שזַארוק ןבעגעגוצ ןיילַא

 ?ןעז ןעמ ןָאק --
 טָאה רע .לטרעװנַאק ַא טּפַאטעגנָא שַאט-זיוה רעד ןיא טָאה עקשטנעה סנַאה

 ךיז טלדנַאה סע יװ ,ענימ עקיטליגכיילג ַא ַא טכַאמעג | ,ןגױצעגסױרַא ךעלעמַאּפ סע

 יד טצװ רע רָאנ ,טכיוועג .סיורג ייק טשינ טגייל ןילַא רע ,טייקיניילק ַא ןגעוו

 .ןצַאשּפָא יונעג ךַאז
 .טייז סעסנַאה ייב ,עקידנגייווש ַא ,עטצוּפעגסיוא ןַא ןענַאטשעג זיא ַאמלעז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוו

 ךקעלפ סױרַא ריא ןענעז םינּפ ןפיוא .טּפַאלקעג קיטסַאה ריא ייב טָאה ץרַאה סָאד

 ,עכיילב ןוא עקימַאלפ ---

 לעמונעגסױרַא ןוא לטרעװנָאק סָאד טנפעעג ךעלעמַאּפ טָאה עקשטנעה סנַאה

 -ןָאענ רעקרַאטש רעד רעביאנגעק ןוטעג-דנעלב ַא טָאה סע .ךעלגנירעיוא רָאּפ ַא

 -מפלפ ןענָאילימ ,ךעלעטניּפ עקידרעייפ ,ןצילב ;ןרילָאק טימ ןגיובנגער ַא טכיל

 רעד ענייא ןעִירב ,ןליּפש ,ןצייר ןברַאפ יד ,ןעגנולַארטשסיױא ןסַאילמ-ילימ ,ךעל

 ןשיווצ ןוא ןיא ךיז ןדניצ סָאװ ןרעטש עקיצילב ןוא קיזומ ןופ ליּפש ַא .רערעדנַא

 -ףושיכ ַא יו ,עקשטנעה ,רע ןוא .עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ןופ רעגניפ יד

 רע יו ,רעטכיל יד ןגעק רעגניפ ענייז ןיא ןעגנירעיוא יד טימ טיירד ,רעכַאמ

 ףושיכ ןפרַאווּוצנָא העדב טַאהעג טלָאװ רע יו רעדָא ,ןעמעוו טפושיכעג טלָאװ

 .ןעמעלַא ףיוא

 ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ייז ןיא ןוא דלָאג ןופ ןענעז ךעלגנירעיוא ייווצ יד

 ֹוַא טנעמיד רעדעי ןדעי ןיא ןטנעמיד סקעז סױרַא ןטכייל ןביורטנייוו לגנעטש

 ,רעייפ ןטלַאק טימ ןוז ענעסָאגעגנָא

 ַא יװ ליומ ןופ טזָאלעגסױרַא סעּפע ,ןוטעג-גייב ןטכייל ַא ךיז טָאה ןַאמ רעד

 ןקוק ןופ טָאה רע סָאװ ,גונעת סיורג רַאפ יצ ךעלטנעק ןעוועג טשינ זיא'ס ,ץכערק

 רענייטש יד סָאװ ,ױזַא םתס יצ ,טייקנייש טימ ןענערב סָאװ ,רענייטש יד ןיא

 ,םיא טשינ ןרעהעג

 .-רַאפ ,לוק ןקירעזייה ַא טימ טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה -- רימ טביולרעד --|

 ,טליּפשענּפָא ָאד ךיז טָאה סע סָאװ םעד ןופ טפילב

 .עירעטסימ ַא ןוא עינָאפמיס עצנַאג ַא ָאד ךָאד ךיז טָאה טליּפשענּפָא ןוא

 ,טנַאה ןייז ןופ ךעלגנירעיוא יד ןבעגעגסױרַא טָאה סנַאה

 ,עיורג טימ ,םינּפ ןקיטומטוג ַא טימ ,רעקירעדינ ַא ,רעטצעזעג ַא ,ןַאמ רעד

 רעטייווצ רעד טימ .ןײרַא טנַאה ןיא ןעגנירעיוא יד ןעמונעג טָאה ,ןגיוא עכעליירפ

 יד טכַארטַאב גיוא ןייא טימ ןוא זָאלג-רעסערגרַאפ ַא ןעמונעג שיט ןופ רע טָאה

 יד ןשיװצ םיצפח יד טרעלָאקעג ,ןטייז עלַא ןופ טקוקעג טָאה רע .ןעגנירעיוא

 טליקעג טלָאװ רע יו רעדָא ,רענייטש יד טימ טירבעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,רעגניפ

 א טּפַאכעג רעדיוו ,טכַארטַאב ןוא טכַארטַאב .רעייפ ןטלַאק םעד ןיא רעגניפ יד

 רעדיוו ,קלָאפרַאּפ םעד ףיוא קוק ַא טּפַאכעג קיטייז ןוא רענייטש יד ףיוא קוק

 קיטייז ַא רעדיוו ןוא טשרָאפעג ןוא .טשרָאפעג ,זָאלג-רעסערגרַאפ םוצ ןגָארטעגוצ

 טּפָאכעגפיוא ןוא ןגיוא ערעייז ןיא עלעקוק ַא ,ןַאמלעז ןוא ןסנַאה ףיוא עלעקוק

 ' ,ןקילב ערעייז

  רעטסימ ,ןפיוקרַאפ סָאד טליװ ריא ---
 -.ָאי --|

 ,,.מה ---

 -עלג א ַא רעביא ,שיט ןפיוא ןעגנירעיוא ייווצ יד טגײלעגקעװַא טָאה ןַאמ רעד

 :טגערֿפעג טָאה רע .עטַאלּפ רענרעז
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 רעייא זיא יו ?רעטסימ ,ןעגנירעיוא יד ןצַאש טזָאלעג ןיוש טָאה ריא ---

 יירעמעװקַאב ןייז טעו סע  .ךָאד טייטשרַאפ ריא ?ןעמָאנ

 .יורפ ןיימ זיא סָאד .עקשטנעה סנַאה ,סנַאה זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ?גנוריצ רעד ןופ טרעוו םעד טסייוו ריא .ןענעק וצ ךייא םענעגנַא רעייז ---

 סע .טרעוו םעד סייוו ךיא .טצַאשעג טשינ ןוא טצַאשעג ָאי ייז טָאה ןעמ ---

 ,לַאעזומ ,רַאברעדנּוװ רעבָא ,ליטס רעטלַא ןַא ,ןעגנירעיוא-קיטנַא ערַאבטסָאק ןענעז

 ,ךיז טכַאד רימ .ייז רַאפ טגנַאלרַאפ ריא סָאװ טגָאז .טשינ ייטשרַאפ ךיא --

 ןכַאז יד ןגעוו ליפוצ ןיוש טסייוו ריא זַא

 יד טלייצעג עקשטנעה סנַאה טָאה -- םעד ןופ טרעװ םעד סייוו ךיא -- |

 ַא טַארַאק ַא רעביא רעכיז ,ןטנעמיד עקיטכערּפ ףלעווצ ָאד טָאה ריא --- רעטרעוו

 .יךַאז-השורי ַא ,טעברַא ערַאװקיטנַא ןַא זיא סע .קיטש

 -- ץייוש רעד ןיא ,עטנַאט ַא רענייז ןופ ןעמוקַאב סָאד טָאה ןַאמ ןיימ ---

 ןוא עיצקַאזנַארט רעד טייקיטכיוו ןבעגוצוצ ידכ ,טשימעגניײרַא ךיז ַאמלעז טָאה

 ,ןטרָאד ןופ ןבירשעג םיא טָאה ןעמ .רעטנָאלּפ ַא ןופ ןפלעהוצסיורַא ןסנַאה ידכ

 ..ןגעמרַאפ ַא טרעוו זיא סָאד זַא

 טגערפעג ןַאמ רעד טָאה -- ?עקירעמַא ןיא ָאד גנַאל טשינ טנעז ריא --

 טנייה רעמ טשינ טכַאמ ןעמ .ענדָאמ זיא סע --- ךעלגנירעיוא יד ףיוא טקוקעג ןוא

 טרָאד .רעדנעל עשיעּפָארײא-חרזמ יד ןיא טכַאמעג סָאד טָאה ןעמ .גנוריצ ַאזַא

 עשידלי .גנוריצ יד ןעזעג ליפ רעייז בָאה ךיא .ןגָארטעג סָאד ןעיורפ עשידִיי ןבָאה

 ,ןגָארטעג סָאד ןבָאה תולכ; ןעיורפ עשידִיי ,טכַאמעג סָאד ןבָאה ןדימשדלָאג ,טנעה

 .רעמ סָאד טנייה ָאטשינ .תוחמש ףיוא ,סעגָאגַאניס יד ןיא סנטסניימ ,ָאי ...ןוא |

 .ינק יד ןיא רעטיצ ַא טליפרעד טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא עקשטנעה סנַאה

 רעד ,ןַאמ רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עדייב .שיט םוצ טקורעגוצ ךיז טָאה ַאמלעז

 רעבָא רע טָאה ,רעטוג ַא זיא שילגנע ןייז שטָאכ ןוא ,דִיי ַא זיא ,רעלדנעה-גנוריצ

 ּפָאק סעקשטנעה ןיא טָאה -- עכלעזַא טָא .טרָאד ןדִיי ענעי ןופ ןכירטש ךיז ןיא

 רעקילדנעצ יד ןיא ןסָאשרעד ךָאד רע טָאה -- קנַאדעג רעטסיװ ַא ַא ןגָאלשעגנָא ךיז

 יד ןיא טרָאד סקיב-ןישַאמ ןייז רַאפ ליצ רערַאברעדנּוװ ַא ןעוועג ןענעז ייז .ןירַא

 יו ,לדִיי ַאזַא טרָאד טּפַאכ רע ןעוו .גרעב עקיזיר יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ,גרעב

 .ייייווצ ןוא סנייא טכַאמעג םיא טימ רע טלָאוװָאד-ָארעד

 ..ןיימ ךיא ,ןרַאגנוא ,דנַאלשטייד ןופ ---

 :ןסנַאה טקעװעגפיוא טָאה רעלדנעה-גנוריצ םעד ןופ לוק סָאד

 ירעמַא ןַא ןיוש זיא יז רעבָא ,ךיוא יורפ ןיימ ,דנַאלשטייד ןופ םוק ךיא ---

 .ןירעגריב רענַאק

 עלופטרעוו ַאזַא ןפיוק וצ ,טײטשרַאפ ריא רעבָא ,ןָא טשינ ךימ טייג סָאד --

 גנוריצ יד ןענַאװנופ ,גנוקיטפעשַאב ,סערדַא םעד יונעג ןסיוו ךָאד ךיא זומ גנוריצ

 ...טמוק
 ,ןדחּפ רעד .טפעשעג ןצנַאג ןפיוא טַאהעג הטרח ןיוש טָאה עקשטנעה סנַאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -מוא ךיז וויטקניטסניא טָאה רע .לעפ ןייז ןופ סױרַא זיא זָאה רעקידוועקערש רעד

 חומ ןיא טרעמַאהעג םיא סע טָאה -- ןײגסױרַא רשפא ,ןטייז עלַא ןיא טקוקעג

 ןוא ליפוצ ןעייטשרַאפ ,ליפוצ ןדער ןגיוא ענייז ,גולק-וצ זיא דיי רעקיזָאד רעד ---

 | ,ליפוצ ןגייווש

 ןיגסױרַא ןטימ ןכַאמ רעגרע ךיז טעװ רע זַא ,טּפַאכעג רעבָא ךיז טָאה רע

 קורד ַא טליפרעד רע טָאה וצרעד ןוא ןקיטכעדרַאפ טשרע םיא טעוװ ןעמ ,םיצולּפ

 ;טגָאזעג רעבירעד טָאה רע .קִיור ןייז לָאז רע ,טסייה סָאד .רעגניפ סַאמלעז ןופ

 זיא ןעמָאנ ריא ,ץייוש רעד ןיא עטנַאט ןיימ ןופ ןעמוקַאב סָאד בָאה ךיא --

 עטס86 ,עקשטנעה סנַאה :ָאד זיא סערדַא ןיימ .ןרעב ןיא טניוװו ,עקשטנעה ַאזיל

 ,קרָאי-וינ ,טירטס

 ,רעטציא -- טגָאזעג רעלדנעה-גנוריצ רעד טָאה -- ץלַא זיא סָאד .טוג --
 ?טליוװ ריא ליפיוו ןבעגנָא רימ ריא טנעק

 ליוו ךיא .רַאלָאד טנזיוט ןצפופ טרעוו ןענעז ןעגנירעיוא יד זַא ,ביילג ךיא ---

 ,ףלעווצ זיולב
 ,ליפוצ זיא ףלעווצ ---

 טכַארטַאב ייז ,טנַאה ןיא ןעגנירעיוא יד ןעמונעג רעדיוו טָאה דִי רעד ---

 | | ,טכַארטַאב ןוא

 ,רעמ טשינ לקינ ןייא ןייק .רַאלָאד טנזיוט ןיינ ןבעג ךייא ןלעװ רימ ---
 ,ליטש טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז .טייז ַא ןיא קעװַא ןענעז ַאמלעז ןוא סנַאה

 םוצ ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז טונימ עכעלטע ךָאנ .טרעקַאלפעג ןבָאה רעמינּפ ערעייז

 : טגָאזעג טָאה סנַאה ,שיט

 ,ןײטשַאב רימ ,טוג ---

 ריא .ךיוא ריּפַאּפ ןלעמרָאפ ַא ןוא קעשט ַא ןלעטשסיוא ךייא ןלעו רימ ---

 רימ טעוװ ריא .גנוריצ יד טפיוקרַאפ רימ טָאה ריא זַא; ןביירשרעטנוא ךיז טעװ

 רעטסימ ,גנוריצ ךָאנ טָאה ריא .ןרעב ןיא סערדַא סעטנַאט רעייא יונעג ןבעגנָא ךיוא
 ? עקשטנעה

 ,ןוטעג לסיירט ןטכייל ַא ךיז טָאה סנַאה .םיצולּפ רעייז ןעמוקעג זיא עגַארפ יד

 ךיא .טקישעגרעביא רימ טָאה ןעמ סָאװ ץלַא זיא סָאד .ןיינ גנוריצ ךָאנ ---
 ,ץלַא זיא סָאד ,קיטנַא ןַא ךיוא ,גניר םעניילק ַא ךָאנ בָאה

 | ,ןפיוק סע ןלעוװ רימ .םיא טזייוו ונ ?גניר ַא --

 ,גניר םענעדלָאג םעד שאט ןופ טּפַאכעגסױרַא לענש טָאה עקשטנעה סנַאה

 םיא טָאה סע .טעדרָאמרעד םיא טָאה רע ןעוו ,ןפלָאװ ייב טביורעגוצ רע טָאה סָאד

 ,ןפיוקרַאפ וצ גניר םעד ךיוא קשח ַא טּפַאכעגנָא רעטציא

 טימ םיא ףיוא טקוקעג ,טנַאה ןיא גניר םעד ןעמונעג טָאה רחוס-גנוריצ רעד |

 ןתח לוק; :תויתוא עשיערבעה עקניניילק .גניר-הנותח רעשידִיי ַא ,טייקירעגיינ

 םעד טָאה רע .ןגיוצרַאפ טײקסַאלב ַא ךיז טָאה םינּפ סרחוס ןרעביא ."הלכ לוקו

 : טגָאזעג ןוא ןסנַאה ןבעגעגקירוצ גניר
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 יקסווָאנשזולד השמ

 טעטילַאמרָאפ עניילק יד ןריפכרוד רָאנ טעװ ןעמ ,טונימ עכעלטע וצ טרַאװ ---

 / ?גניר םעד רַאפ ריא טליװ ליפיוו .גנוריצ יד ןביירשנייא ,קעשט םעד רַאפו

 -עג סנַאה טָאה -- טלעג ליפ טרעװ רע זיא ,טעברַא עדנצנעלג יד טול ---
 ,רַאלָאד טנזיוט ..ןעמונעג טלָאװ ךיא -- ךעלעמַאּפ טדערי

 ךָאד ןבָאה רימ ,עקשטנעה רעטסימ ,סָאװ ריא טסייוו ? רַאלָאד טנזיוט ---

 ךיא לעװ ,ןפיוק וצ גניר םעד ךיוא ןסילשַאב ךיז לעװ ךיא ביוא ,סערדַא רעיא:

 .ןעז רימ ןלעװ גניר ןגעוו .ןטנעמיד זיא טעטילַאיצעּפס ןיימ .גנולק ַא ןבעג ךייא:

 עשיערבעה יד .,זעיצַארג ,קיטכערּפ ,טעברַא עטפַאהרעטסיײמ ,גניר רענייש ַא
 ךייא טצעז ,עקשטנעה רעטסימ ,ןרָאװעג ךיילב ױזַא ריא טנעז סָאװ ...תויתוא:

 ! טרָאד ָא-טָא ,וצ עדייב

 -עג טָאה ןדייב ןיא .לקנעב ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ַאמלעז ןוא טנַאה

 טכירעג טינ עדייב ךיז ןבָאה ייז .סעכ ןוא הענכה טימ ,דיירפ ןוא קערש טימ טכָאקי

 .ךעלנייוועגרעסיוא ךָאד זיא סָאד !רַאלָאד טנזיוט ןיינ .עמוס רעסיורג ַאזַא ףיוא

 . -- שַאט ןיא טָאה רע סָאװ ,גנוריצ עקירעביא יד טרעוו ךָאנ ןענעז ליפיוו טנייה

 ,רַאלָאד טנזיוט קיצפופ רשפא -- חומ סעקשטנעה סנַאה ןיא טרעמַאהעג סע טָאה
 | ?רעמ ךָאנ רשפא ןואי

 .ןעקנַאדעג יד ןעמעננעמַאזוצ טנָאקעג טשינ לענש ףיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 טפרַאדעג טשינ טָאה רע .דיירפ ןייז רעביא טנַאה-רעביוא ןַא טַאהעג טָאה קערש יד

 ;וטעג-גָאז ַא סעּפע טָאה רע .גניר םעד רעלדנעהיגנוריצ ןערטיכ םעד ןזייוו

 ןייז טעװ סָאװ .ןרָאװעג ךיילב זיא סנַאה רע יװ טקרעמַאב .תויתוא עשיערבעה

 טעװ ןוא ןעלבירג ןעמענ ךיז טעװ רעלדנעה רעשידִיי רעטכולפרַאּפ רעד זַא

 ַא ןיא ןייז טלָאמעד ךָאד טעו רע ?גנוריצ יד טָאה רע ןענַאװנופ ןרעוװ ריווועג

 םיא טָאה ץייווש יד ןופ עטנַאט יד ױזַא יוװ ןזייװַאב ןענָאק טשינ טעװ רע .םעלק

 ןָאק סע ?גנוריצ עקירעביא יד ןפיוקרַאפ ןענָאק רע טעוװ ױזַא יו .טקישעג סָאד

 ןביױורַאב טשינ רַאפ וליפַא ןוא ןשטנעמ ןביורַאב רַאפ הסיפת ןעָארד םיא ךָאד

 גנוריצ ערַאבטסָאק ַאזַא עקירעמַא ןייק טכַארבעגנײרַא טָאה רע סָאװ םעד רַאפ רָאנ

 ףָארטש ַא ךָאד זןיא סע .סָאד ןריפניירַא םייב לָאצ ןייק טלָאצעגּפָא טשינ ןוא

 ,ןבײרטנײרַא םיא טעװ סָאד סָאװ ןיא טסייוו רעוו רעבָא ,ךייר ןרעוװ עקַאט טעװ רע

 רעד ןיא ךָאד זיא רע .ןעקנַאדעג ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא ַאמלעז ךיוא

 -יעפ ַא ןיא רע .טביילגעג טשינרָאג סָאד טָאה יז .סנַאה רעד ,ךייר טייקכעלקריוו

 -כערּפ עכלעזַא טייצ עגנַאל ַאזַא ןטלַאהַאבוצסיוא ןזיוװַאב טָאה רע בוא ,גנוי רעק

 ןוטנָא ןָאק עיצקַאזנַארט עצנַאג יד זַא ,ארומ רעבָא טָאה יז .רעקיטש-גנוריצ עקיט

 רעבָא ,קינייו טדער רע .ןבירטעגכרוד ןוא גולק זיא ןַאמ רעד .תורצ עסיורג
 .ךס ַא ןדער ןגיוא ענייז

 -נײרַא ךיז טָאה סָאװ ,לוק ַא טרעהעג עדייב ןבָאה -- עקשטנעה רעטסימ = |

 !רַאלָאד טנזיוט ןיינ .קעשט רעד זיא טָא -- ןעקנַאדעג סנדייב ערעייז ןיא ןסירעג
 .רעטנענ ֹוצ טמוק ןוא טוג ױזַא טייז
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 דלעפ ןיא .םיוב ַא יװ

 סנַאה .קעשט ַא ןירַא טנַאה ןיא ןעקשטנעה ןבעגעגרעביא טָאה ןַאמ רעד

 ןיק טשינ טָאה סָאװ רענייא יוװ ,קיטליגכיילג ךיז טכַאמעג ,ןעמונעג סע טָאה

 עסיורג ַא םיא ייב עלָאר ןייק טשינ טליּפש סע ,טלעג רַאפ סערעטניא ןסיורג ןייק

 .ליוו רע ּוװ ןוא ןעוו ןרעדיײלשוצקעװַא סע ןביולרעד ךיז ןָאק רע ןוא עמוס
 א טכַאמעג טָאה ,רעלדנעה-גנוריצ רעד ,םינּפ ןקיטימטוג ןטימ ןַאמ רעד

 -שטנעה סנַאה םעד ןפורקירוצ טלָאװעג ךָאנ טלָאװ רע יוװ ,טנַאה רעד טימ געװַאב
 -עיוא יד ןעמונעג טָאה רע .טפעשעג סָאד ןזָאלרַאפ ַײז רעדייא ,יורפ ןייז טימ עק

 | :טגָאזעג ןוא טנַאה ןיא ךעלגניר
 ,גנוריצ רעד רַאפ לָאצ םעד ןופ ריּפַאּפ סָאד ןבעג רשפא רימ ריא טנָאק --

 | | ? קרָאי-וינ ןיא ןפַאה םעד ןעגנַאגעגכרוד טנעז ריא ןעו
 ןדחּפ רעד ,ךיילב ןוא יולב ןעוועג זיא םינּפ סעקשטנעה סנַאה -- ?לָאצ --

 -רעביא רימ סָאד .טָאה ןעמ --- רענייז טיוה רעד ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא םיא ןיא

 יי יי | - ,ץייווש יד ןופ טקישעג
 ? טסָאּפ ךרוד ---
 .ָאי ---

 .טביולרעד טשינ זיא סע ,טניירפ ןיימ ,לטעצ ַא ןבָאה ךיוא ריא טפרַאד ---

 ,לָאצּפָא ןַא ןָא גנוריצ ערַאבטסָאק םוש ןייק ןעגנערבוצניירַא

 ,טשינ סע בָאה ךיא --

 ,גנוריצ ערַאבטסָאק זיא סע .עקשטנעה רעטסימ ,ןגרָאזַאב סע טזומ ריא --

 .,רעּפרעק ןרעוװש סשטייד םעד רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה סיפ יד

 ןעמ טָאה טסָאּפ רעד ךרוד רשפא ,לָאצ םעד ןלָאצּפָא רעטציא ןעק . ךיא ---

 יירעסעב רשפא רעבָא ,ןדלעמ טנָאקעג ךיא טלָאװ רעטציא ?טקרעמַאב טשינ

 םעד ךיוא רעביא טזָאל סלַאפנלַא .ןכַאמ ךיז טזָאל סע ביוא ,ןעז לעװ ךיא ---

 .ןרעב ןיא ,ץַײװש רעד ןיא עטנַאט רעייא ןופ סערדַא

 -רעטנוא רע טָאה םעדכָאנ ,סעדדַא םעד ןבירשעגפיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 רעד ןעוו .זיירּפ םעד רַאפ גנוריצ יד טפיוקרַאפ טָאה רע זַא ,ריּפַאּפ ַא ןבירשעג

 סנַאה ךיז טָאה ,טנַאה ןיא ריּפַאּפ סָאד ןטלַאהעג ןיוש טָאה רעלדנעהיגנוריצ

 ןייז קידנריקסַאמ ,טגָאזעג ליטש ןוא קירוצ ףיוא ןוטעג יצ ןטכייל ַא עקשטנעה

 :גנוגערפיוא עפיט

 ,קעשט םעד ןבעגקירוצ ןעק ךיא .טשינ זיא ,ןפיוק טשינ טליוװ ריא ביוא -- |
 ?ןעמָאנ רעייא זיא יװ .גנוריצ ןיימ טימ גרָאז ןייק טשינ בָאה ךיא

 .ןָאק ירעה ,ןָאק --|

 ןָאק .ןָאק רעטסימ ,ןטייקכעלמענעגנַאמוא סעּפע ןַארַאפ ןענעז סע ביוא --

 | .קעשט רעייא זיא טָא ןוא .ןעגנירעיוא יד ןעמענקירוצ ךיא

 ,רעלדנעה-גנוריצ םוצ קעשט םעד טקערטשעגסיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 :טלכיימשעצ טכייל ךיז טָאה רע .שטייד םעד טקוקעגנָא ףרַאש טָאה ןָאק ירעה
 -רַאפ ריא .געווסיוא ןַא ןעניפעג ןיוש ןלעוװ רימ ,קיטיינ טשינ ,ןיינ ,ןליג --- 
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 ביוא ,קיטכיזרָאפ רעייז ,רעייז ןייז לָאמעלַא ןעמ זומ גנוריצ טימ ,ךָאד טייטש

 ערַאבטסָאק ךָאד זיא סע .קילגמוא ןַא ןיא ןלַאפנײרַא טונימ עדעי ןעמ ןָאק ,טשינ

 ,גנוריצ

 רענרעזייא רעד ןיא ןסָאלשעגנײיא ךעלגנירעיוא יד ןיוש טָאה ןָאק ירעה

 -עגנָא זיא םָארק רעסיורג רעד ןיא .שיט םייב טרַאה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסַאק

 ,טכַאלעג ,ךיז טציהעג ,ןעִירשעג ,טדערעג ןבָאה ןשטנעמ .רעדורעג ַא ןעגנַאג

 ןסיורג ײלרעלַא ,ךעלדנייטש ײלרעלַא ףיוא רעזעלג-רעסערגרַאפ ךרוד טקוקעג

 -עג סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג גנולדנַאה ןייז טימ טָאה ןָאק ירעה .ןטרעוװ ןוא
 ,קירוצ ןייק ָאטשינ ,ןסָאלשעג זיא טפעש

 ,ןגיוושעג יירד עלַא ןבָאה סעגר עכעלטע
 ,שַאט ןיא קעשט םעד טגײלעגנײרַא טָאה עקשטנעה סנַאה

 -- קנַאב ןיא קעשט םעד רַאפ טלעג ןעמוקַאב טנייה ךָאנ טנעק ריא ---

 עבלַאה ַא ךָאנ טָאה ריא -- ךיוה ייז וצ טדערעג רעלדנעה-גנוריצ רעד טָאה

 ,טייצ העש

 זַא ,טליפעג ןבָאה עדייב .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה ַאמלעז ןוא סנַאה
 .רעייפ ףיוא ןעייג ייז

 ַא ,רעקינוז ַא ןעוועג זיא גָאט רעד ,ןסיורד ןיא ןעמוקעגסיורַא ןענעז ייז

 ;הללק ַא ליומ ןופ טזָאלעגסױרַא ןוא ןוטעג םעטָא ןפיט ַא טָאה סנַאה .רעכעלבליק

 רימ טָאה רע .ןָאק עדוי רעטכולפרַאפ רעד ,רררעטעוו-רענָאד ץיירק ---

 ןדוי עלַא .לרעטכעלעג ַא טימ לווייט ַא זיא סע .בייל ןיא םירעדעג יד טנערבעג

 ןוא ןשטנעמ עטוג ,עקיטרעפטכער ןענעז ייז זַא ,ריד ןזייוו ייז .יױזַא ייז ןענעז

 רימ רע טָאה טולב ןיימ .רעסערפ-ןשטנעמ ,רעטסנעּפשעג ,םינָאלווייט רָאג ןענעז

 ,טּפַאצעג

 ןוא טגָאזעג ַאמלעז טָאה -- תורצ ףיוא ןענעז רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא --

 יד ןרירטסיגער טפרַאדעג טסָאה וד -- םערָא סעסנַאה וצ רעּפרעק ריא טקירדעג

 ריד ייב סָאד רָאט רעלדנעה רעד .ןפיוקרַאפ ןעגנַאגעג סע טסיב רעדייא ,גנוריצ

 ןגעק ןכערברַאפ ַא ןעגנַאגַאב רע זיא ,טפיוקעג ָאי סע טָאה רע ביוא .ןפיוק טשינ

 ,טמַא-לָאצ ןופ ריּפַאּפ ַא ןגירקוצסױרַא ןעז ןיוש טעוװ רע .ץעזעג

 רַאלַאד טנזיוט ןיינ ןבָאה רימ ?ןייז טעוו סע סָאװ ןגרָאז ךיא ףרַאד סָאװ ---
 ןוא ןטַאטשסיוא טפעשעג ןיימ ןענָאק לעװ ךיא .ןגעמרַאפ ַא ךָאד זיא סָאד ןוא

 .ךעלגעמרַאפ ץנַאג ןייז ןלעוװ רימ

 טָאה ךָאד ,טדערעג קינײװ טָאה רע .רעלדנעה רעד טשינ טלעפעג רימ ---

 ,זדנוא רַאפ קערש  ַאזַא טכַארבעגסױרַא רע
 .ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ךעלסעה יוװ ןעז טפרַאדעג טסָאה וד ,ױזַא ייז ןענעז עלַא --

 ךיז בָאה ךיא .טיוט ןרַאפ עגר ַא גנוריצ יד ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ ךָאד ןבָאה ייז

 ץלַא ןענָאק ייז ייב לעװ ךיא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .םעד ןופ טכַאמעג טשינ רעבָא

 ,דנַאטשרעדיװ ןָא ,ךיז רַאפ ןעמענוצ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 .רעקידיירפ רַאפ ןוטעג-לּפַאצ ַא ךיז שזַא ןוא ןייטש ןבילבעג סנַאה זיא םיצולּפ

 - | יי - : גנושַאררעביא

 :סָאװ -- טעשזריהעג רע טָאה --- !לַאמַאכָאנ רעטעװ-רענָאד ץיירק םוצ -

 ..טפעשעג טוג ַא טכַאמעג טָאה רעלדנעה-גנוריצ רעשידִיי רעד ?ןגרָאז רימ ןפרַאד

 טעװ רע .רַאלָאד טנזיוט עכעלטע ןענידרַאפ ןעגנירעיוא יד ייב רעכיז טעװ רע

 .,לעטשנָא םעד טכַאמעג ַארטסקע טָאה רע .ריּפַאּפ-"לָאצ, ןשלַאפ ַא ןגרָאזַאב ןיוש

 ןעמעוו רָאג רעדָא ןפיוקרַאפ ױזַא ךיוא ייז טעוװ רע .ריּפַאּפ ַאזַא ןבָאה זומ רע זַא

 : .ןעלדניװשּפָא

 .1ײרַא ,טגָאזעג ַאמלעז טָאה -- סנַאה ,טכערעג טסיב וד זַא ,ךעלגעמ --

 -געטשנָא ןַא ןופ לעטשנָא םעד טכַאמ רע -- ןעקנַאדעג 'סנַאה ןיא ךיז קידנטכַארט

 .םעלַא ףיוא קיעפ ךָאד ןענעז ,רעלדנעה-גנוריצ יד ,ייז רעבָא ,רעלדנעה ןקיד

 .םעדכָאנ .גנוריצ עקירעביא יד טימ טייצ ַא ןטרַאװּפָא ךיא לעװ רעטציא --

 ןטצינשעג-קיטכערּפ םעד ךָאנ בָאה ךיא ,ןפיוקרַאפ זייווקיצנייא ייז ךיא לעװ

 זיא סָאד .טעברַא-קיטנַא ערַאברעדנּוװ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ,גניר םענעדלָאג

 ףרַאד גניר רעד .רעטסיימ ַא ןופ טכַאמעג זיא טעברַא יד ,ןצַאשוצּפָא טשינ טרעוו ַא

 :טשינ רעטציא סע טָאה רעלדנעה-גנוריצ רעד ,עמוס עשּפיה ַא ןעגנערבניירַא רימ

 "עג םוצ קיטליגכיילג טכַאמעג ךיז טָאה רע ,ןפור ךימ טעװ רע רעבָא ,טפיוקעג

 .טימ ןעגניר ייווצ ךיוא בָאה ךיא ,קיטליגכיילג טשינרָאג ןיוש זיא רע רָאנ ,טפעש

 -יפ ענעטלעז ַא בָאה ךיא .עקיטַארַאק-יירד רעכיז ,קינייוװעניא ןטנעמיד עסיורג

 ..ןטנעמיד עכעלטע ךיא בָאה ןַאד ,ןטימניא דגַארַאמש ןסיורג ַא טימ ,שָארב-ןירגיל

 ,עטסַאפעגניײרַא טשינ ,עסייוו-יולב
 / .טכַאלעג שימלעש ַאמלעז טָאה -- סנַאה .,ךערפ טסיב וד --

 .,טַארַאק ףניפ ןוא ריפ ןשיװצ ייז ןופ עדעי ,רענייטש סקעז ָאד ןענעז סע --

 רימ ףרַאד סָאד ,דנַאלשטיײד ןיא ןגיווועג ייז טָאה ןעמ .סייוו-יולב ןענעז ייז

 רעקיטש עניילק ךָאנ בָאה ךיא .רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ רעביא ןעגנערבניירא

 'ןיוש ןיא סָאװ ,טיײצכָאה רעזדנוַא ןופ גָאט ןיא ךיא לעװ ,ַאמלעז ,ריד .גנוריִצ

 .טעוװ סָאװ ,טנעמיד ַא טימ ,גניר םענעדלָאג ןקיטכערּפ ַא ןָאטנָא ,טייוו טשינ רָאג

 ,ןעזסיוא ןכעלרעה ןייד ןטכױלַאב

 א

 "עג סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה רעלדיפ ַאמלעז ןוא עקשטנעה סנַאה יװ םעדכָאנ

 ןָאק ירעה טָאה ,ירעוַאב רעד ףיוא ןָאק ירעה רעלדנעהיגנוריצ םעד ןופ טפעש

 יא ןטלַאהעג ייז טָאה רע .עסַאק רעד ןופ ןעגנירעיוא יד ןעמונעגסױרַא קירוצ

 | ,גנוקיצטנַא ןוא ןייּפ ,רעיורט טימ טקוקעג ייז ףיוא ןוא טנַאה רעד

 שיט .ןייז ייברַאפ דָארג זיא סָאװ ,ןַאמ א םענייא ךָאנ ןפורעגוצ טָאה רע

 טנזיוט ןיינ .ןעגנירעיוא יד טפיוקעג טשרע בָאה ךיא .קוק ַא ביג ,סקַאמ ---
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 .יקסװַאנשזולד השמ

 ייב טביורעגוצ רעכיז ייז טָאה רע .טפיוקרַאפ ייז טָאה שטייד ַא .טלָאצַאב רַאלָאד
 .טבױרַאב םעדכָאנ ןוא טעדרָאמרעד טשרעוצ רעדָא ,טעדרָאמרעד םיא ןוא דַיי ַא

 "עגוצ טָאה רע .ףוצרּפ ןשירעדרעמ ַא טָאה רע ,עקשטנעה סנַאה זיא ןעמָאנ ןייז

 יד ,ךַאזהשורי ַא .ץייוש רעד ןופ ןעמוקַאב סָאד טָאה רע זַא ,ןגיל ַא טכַארט

 סָאד ,ךָאד וטסייו סָאד ,גנוריצ עכלעזַא טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רעצייווש

 סָאד ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא רעזייה עשידִיי עכייר ןיא .גנוריצ עשידִיי עטלַא זיא

 טימ גניר-הנותח ןשידִיי ַא ,גניריקיטנַא םענעטלעז ַא ךיוא טָאה רע .ןגָארטעג
 ..ייב טביורעגוצ רעכיז .תויתוא עשַיערבעה

 םיא טסָאה -- טגערפעג סקַאמ טָאה -- ?טפיוקעג ייז וטסָאה סָאװרַאפ ---
 | .תואיצמ ענייז טימ ןיירַא דרע'רד ןיא ןקיש טפרַאדעג

 ,גנוריצ ךס ַא ךָאנ ןבָאה זומ רע .עקטנעוו רעד ףיוא ןגירק םיא ליוו ךיא ---

 ליוו רעטציא .ןעזעג רָאנ ןבָאה ןגיוא עשינלזג ענייז לפיוו ןביור טזומעג טָאה רע

 .ךייר ןרעװ ןוא גנוריצ עטקעלפרַאּפ-טולב טימ יד ןפיוקרַאפ עקירעמַא ןיא רע

 .ןגירקוצניירַא םיא ידכ ,זיירּפ ןטוג ַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא

 '?ןוט וטסליוו סָאװ ---|

 .רעד סערעטניא ןייק טשינ בָאה ךיא .ןפיוק טשינ גנוריצ ַאזַא ליוו ךיא --

 ַאזַא רָאנ ,טשינ רעדָא רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא ןכַאמ ָאי לעװ ךיא ביוא ,ייב

 טָאה רע ןעוו ,לָאצּפָא ןייק טלָאצַאב טשינ טָאה רע .ןענרעלנָא ןעמ ףרַאד ןױשרַאּפ

 ךיז ןָאק רע זַא ,טגָאזעג ַארטסקע םיא בָאה ךיא .עקירעמַא ןייק טכַארבעג סָאד

 -עטשַאב םוש ןייק טשינ רע טָאה ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ריּפַאּפ ַאזַא ןפַאשרַאפ

 הרוחס לסיב סָאד ןעמענוצ םיא ייב ןָאק ןעמ .טמַא-לָאצ רעקרָאי-וינ ןופ גנוקיט

 .ןענרעלנָא םיא ןוא

 ױזַא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןדִיי עלַא ןטלָאװ יאוולה .טכערעג טסיב -- = |
 רעדרעמ יד טימ ןטפעשעג ןריפ ןוא ןרעוו ךייר טלָאװעג טשינ ןטלָאװ ייז .ןוטעג

 ןיינ ,וטסגָאז ,טלָאצַאב דָאד טסָאה .םיבורק ןוא רעטסעווש ,רעדירב ערעייז ןופ

 ,רַאלָאד טנזיוט
 ײצילָאּפ יד ביוא .הרוחס יד בָאה ךיא .ןגירקקירוצ ךיא לעװ טלעג סָאד --

 רימ רעבָא טעװ סע .טלעג ןיימ ןעמוקַאב-קירוצ ךיא לעװ ,ןריקסיפנָאק סע לָאז

 .ןענרעלוצנָא הרבח יד טלעוװו רעד ןיא ץלַא ןייז טרעוו

 ?יײצילָאּפ יד ןפורּפָא טסליוו ---
 ןפיוק וצ ןצרַאה םוצ טשינ רימ זיא סע .ןוט סע לעװ ךיא זַא ,ביילג ךיא ---

 יד ןופ .רַאלָאד עכעלטע רַאפ ןטלעװ עדייב ןרילרַאפ טשינ ליוװ ךיא .גנוריצ סָאד
 רעטסעווש ןוא סעמַאמ ערעזדנוא .ןבעל ןטינשרַאפ שידִיי סױרַא טיירש ןעגנירעיוא

 שטייד רעד ןעוו ,ןצרַאה םייב טשטעווקרַאפ רימ טָאה סע ,ןגָארטעג טרָאד סע ןבָאה

 עקידריװמוא ןופ טקעלּפַאב ,גנוריצ עשידִיי עטקעלּפַאב ,ןזיוועג רימ סע טָאה

 ..טנעה
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 .לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואריפ'

 םײקיטנערעג
 ,טגיווועג טָאה ןידָאלק ּוװ ,לעטָאה ןופ סױרַא זיא רעלעה קרַא עמ

 .רענעמונַאב ַא ,רעטלסיירטעצ ַא ןצנַאגניא

 ױזַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה שינעגעגַאב ַאזַא טשינ |

 -רעדנּוװ רעד ןופ ןבעל םעד ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה ליפ

 טשינרָאג ךיז טָאה ךעלרעסיוא .,לָאמַא ןופ ןידָאלק רעכעל

 "עג טרענימעג טשינ זיא טייקנייש יד .ריא ןיא טרעדנעעג

 -עלבייוו ,רעלופ ןרָאװעג זיא יז ,טרעקרַאפ ,ריא ןופ ןרָאװ

 -:ירג ַא טימ ריא ייב ןעִילג ןגיוא יד .רעקידנצייר ,רעכ

 ,ןסיררַאפ קיטרַא-ןענַאװש ,קיטַאלג ריא ייב זיא זדלַאה רעד .,רעייפ-רָאפסָאפ ןכעל

 יד ,טפַאשנדייל ,דניז ,ץייר טימ ןרעטַאלפ רעכעליזָאנ יד ,טקָאטעג זיא זָאנ יד

 ריא .רעלופ ,רעלעקנוט ןרָאװעג ןענעז ,ןזיירק ענעדייז ןיא ךיז ןעילַאװכ רָאה

 עכיוה יד ןיא יורפ ַא ןופ עיניל יד וצ ריא טיג ןוא רעלופ ךיוא זיא טלַאטשעג

 | .ךעלבייוו ,קיטולבלופ ,ףייר --- רעקיסיירד

 רעמ טשינ ,ליפ רעייז .טרעדנעעג ליפ רעייז ךיז ןידָאלק טָאה ךעלרעניא רָאנ

 -עגטימ טָאה רעטכעלעג סנעמעוו ,יורפ עזָאלגרָאז ,ענעזָאלעגוצ ,עשירעפיטש יד

 רעד יװ ,ךעלקעלג ענרעבליז ןופ ןעגנילק סָאד יװ טרעהעגנָא ךיז טָאה ןוא ןסיר
 -פיוא סָאד יװ ,גרעב יד ןיא ףור-ךעטסַאּפ רעד יװ ,גרעב יד ןיא רעסַאװ ןופ ןלַאפ

 םינּפ םענייש ריא רעביא ,טכַארטרַאפ ,טסנרע טנייה זיא יז .טיילפ ַא ןופ ןלַאש
 ,טרעוושרַאפ עלעסיבַא זיא טימעג ריא .טייקדמערפ ןוא רעיורט ןופ ןטָאש ַא --

 סָאד רעמ טשינ זיא סע רעבָא ,טפַאשביל טימ ןצייר ,ןכַאל ,ןפיטש ךָאנ ליוו יז

 ריא ףיוא ךיז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא ןשינעבעלרעביא עלַא יד .ייברעד טימעג
 .תוירחא טימ ,גרָאז טימ ,טייקרעווש טימ טגיילעג

 ?טשױטנַא ,דימ זיא יז זַא ךעלגעמ

 יד ,לָאמַא סָאװ עבלעז יד רעמ טשינ זיא ןידָאלק ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 שטָאכ ןוא עקשטנעה סנַאה םעד ןכוזוצפיוא זיא ןבילבעג זיא סָאװ ךַאז עקיצנייא

 דעק לובמ ַא וליפַא .ליוו סע סָאװ ןייז ןעק םעדכָאנ .ןפלָאװ רַאפ ןענעכערּפָא ךיז
 ,םעדכָאנ ןעמוק

 | ?דניק סָאד ?ןלעשַאר טימ ןייז טעװ סָאװ

 .ןרעק וצ ךיז ןיהווו טסּוװעג טשינ ןוא סַאג ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע

 'טימ ,לגנַארעג-המשנ ןייז טימ ,רעיורט ,ןקיטייו ענייז טימ ןדנעוו וצ ךיז ןיהּווװ

 !טירש רעטשרע רעד ןייז ףרַאד סָאװ .ןייּפ ןזָאלצענערג ןייז

 יד טיירדעג ךיז טָאה ןגיוא ענייז רַאפ ,ךעלגעווַאבמוא ןענַאטשעג זיא רע

 ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ,עקידלקַאוװ ַא ,עטלסיירטעצ ַא טלעװ ַא ,טלעוו עצנַאג

 ,ןשטנעמ יד ,סעדייבעג יד :ץלַא .דָאהַארַאק ןטסיוו ַא ןיא טייג םיא םורַא ץלַא זַא

 ךיז טגעװַאב ַאה-וה ןוא למוט רעצנַאג רעד .ןטפעשעג יד ,רענעגעוו יד ,ןּפמָאל יד

 ,םטיר םענעגושמ  ַא ןיא

 טייצ רַאפ ,ןכַאז ןוא ןשינעעשעג רַאפ ןיז ןדעי ןריולרַאפ םיצולּפ טָאה רע

 ,זיא רע ּוװ ןעמענַאב טנעקעג טשינ טָאה רע .ןבעל ןוא ןשטנעמ רַאפ ,םיור ןוא
 םיא טָאה ךַאז ןייא ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוט טעװ רע סָאװ ,טוט רע סָאװ

 זַא ,טניימעג טָאה רע .ןעניפעג םיא זומ רע !עקשטנעה סנַאה :חומ ןיא טקיּפעג

 ןוא רעדורב ןייז טימ םענייאניא זדלעפ םעניא טרָאד רעטציא זיא ,יכדרמ ,רע

 ייז טימ זיא סָאװ ,טנגעגַאב קילעפוצ טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עקירעביא יד טימ

 יד רעבָא ,ןגיוא ענייז רַאפ ןלַאפעג טלָאמעד זיא רענייא .ייז ןבעל יצ !ןרָאװעג

 ? עקירעביא

 !עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ןעניפעג רע טעװ ּוװ

 .ןכוז ןבייהוצנָא םיא ּוװ טשינ וליפַא ךָאד טסייוו רע

 ,קרָאי-וינ ןיא ?רעטציא ,קרַאמ ,רע זיא ּוװ ןוא ןפלעה ןידָאלק םיא טעװ יצ

 ַא ןיא טשימעגפיונוצ ױזַא ךיז טָאה ץלַא ?ןליוּפ ןיא ,עיגלעב ןיא .,עינַאּפש ןיא

 -עטנורגרעד טשינ ךיז ןעק רע ןוא ןגיוא יד רַאפ טצנַאט ץלַא .דָאהַארַאק ןטסיוװ

 ?ּוװ ?ָאד ?טרָאד .זיא רע טלעוו רעכלעוו ןיא ןעוו

 דלַאב זַא ,ןייז ךָאד ןעק סע ?טיױט ,ןבעל זיא סָאװ ?ץלַא סָאד סע זיא סָאװ

 ףיוא סיוא רעטציא טביירש רע .טיוט ןייז ,קרַאמ ,רע טעװ רעטעּפש גָאט ַא טימ

 ? טסייוו רעוו ,ןריפסיוא םיא טעװ רע יצ ,לייטרוא-טיוט ַא ךיז

 ןייק ןכַאמ ןזָאל טשינ םיא טעװ לעשַאר .טשינ רעטציא רע ןעק ןײגמײהַא

 ןייטשייב ןענעק טעוװ רע יצ טסייוו רעוװ ןוא ןטעב ,ןגָאלק ,ןענייוו טעוו יז .טירש

 :ןבעל ריא טכערבעצ רע ,טכערעג ךָאד זיא יז ?ןבעגכָאנ טשינ ןוא טעבעג ריא

 | ? קידלוש יז זיא סָאװ ןוא

 ױײזַא ,טָארט ַא ןכַאמ וצ טַאהעג ארומ ןוא סַאג ןיא ןענַאטשעג ץלַא זיא רע

 רע יוװ טוג ױזַא ,ךיז טימ רעכיז ױזַא ןעוועג קירוצ עלייוו ַא טימ זיא רע יװ טוג

 -רעד םיא ןוא רעדרעמ סרעדורב םעד ןכוזוצפיוא טומ ןוא תוחוכ טליפעג טָאה

 רע .גנולפייווצרַאפ ַא ןוא טײקכַאװש ַא ןלַאפַאב רעטציא םיא זיא טוג ױזַא, ןדרָאמ
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 דלעפ ןיא םיוב ָא יװ

 ןוא םיא ןופ רעקרַאטש ןייז רעדרעמ רעד טעװ רעמָאט ,ןעמוקַאב ארומ טָאה
 ? טלָאמעד ןייז טעוװ סָאװ ,טלָאמעד

 ?ןוט סָאד רע געמ יצ

 סע .ןלַאפַאב םיא זיא סָאװ ,טײקכַאװש עשיזיפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 ,רעקידוועקערש ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .עשייעוװרענ ַא ,עקיטסיײג ַא ןעוועג זיא

 ףלָאװ רעדורב ןייז סָאװ ,ןטפַאשנגייא ןוא תולעמ עלַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע

 טשינ ךָאד טָאה ףלָאװ .ןדחּפ ןייק ןעוועג טשינ ךָאד זיא ףלָאװ ןוא ,טַאהעג טָאה

 יד ןיא לווייט םעד ןכָארקעג ךָאד טלָאװ רע .קערש סנױזַא זיא סע סָאװ טסוװעג
 ןוט וצ ידכ ,ךַאז םוש ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טלָאװ רע .ןײרַא ןגיוא

 ליפ טגָאמרַאפ טָאה ןוא ךיז ןיא טביילגעג לָאמַא טָאה קרַאמ ךיֹוא .הבוט ַא ןדִיי ַא

 סָאװ םעד טימ םינּפ-לא-םינּפ טייטש רע ןעוו ,רעבָא רעטציא ,ץלָאטש ןוא עדריוו

 ךיז קערש יד טָאה ,ןעמוקרָאפ רעכיז ךָאד טעוו סע ןוא ,ןעמוקרָאפ ףרַאד סע

 ,החּפשמ רעניילק ןייז רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ קערש יד ,טגיילעצ םיא רעביא

 .ןעמוק ךָאנ ןלעװ סָאװ רעדניק רַאפ ,דניק ןרַאפ ןוא ןלעשַאר רַאפ

 טיירג זיא סָאװ ,דָיי רעטלפייווצרַאפ ַא ,רעטלסיירטעצ ַא רע טייטש ָאד ןוא

 ןקידלושמוא םעד רַאפ ךיז ןעמענּפָא ,דובכ ןשידִיי ןרַאפ ןבעל סָאד ןבעגוצקעװַא

 ןקיצנייא ןַא זיולב רַאפ ךיז ןבעגּפָא ךָאד טסייה סָאד ןוא ,רעדורב ןייז ןופ טולב
 ,קַאּפ םעד טימ ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןעק ןוא ָאד טייטש רע -- טולב ןּפָארט

 ןלַאפעגפױרַא רעטציא םיא ףיוא זיא סָאװ

 ןופ םירבא עלַא ןיא ןוא זדלַאה ןיא טקיטשעג םיא טָאה רעיורט רעטסיוװ ַא

 -געמ ַא ןופ סעיצַארביװ עטסניד יד ןרעדניל ןעק סָאװ טפַארק ַאזַא ָאטשינ .בייל

 :טעשטּפעשעג ןּפיל ענייז ןבָאה -- ?ןעמ טוט סָאװ ,טָאג ,ָאטשינ ,רעיורט סנשט
 | ! תונמחר בָאה ,טָאג

 -רַאפ רעד ןופ סױרַא זיא רע .טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז רע טָאה םיצולּפ

 -פױרַא םיא ףיוא זיא סָאװ, קערש ןוא גנולפייווצרַאפ רעד ןופ סױרַא ,גנורעווילג

 -ניײרַא ,יסקַאט ַא ןפורעגוצ טָאה רע ,לענש ,לענש ןייג ןעמונעג טָאה רע .ןלַאפעג
 סַאג רעטסקיצכא-ןוא-יירד רעד ןיא ,ליװקרָאי ןיא ןרָאפ ןסייהעג ןוא ךיז טצעזעג

 .וינעווע רעטירד רעד ייב

 סעּפע ךיז טָאה רע .ץילב ַא יו ןוטעג-ץעז ַא םיא ןיא טָאה קנַאדעג רעד

 טירש רעטשרע רעד זיא סָאד .ןשטייד יד ןופ טסענ רעד .ליװקרָאי :טנָאמרעד

 ,טונימ עקירעביא ןייק ןרילרַאפ טשינ רָאט רע .ןכַאמ ףרַאד רע סָאװ

 טַאהעג רע טָאה גָאט ַא םענייא ןיא :ןעוועג סע זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 ןסַאג עטסקיצכַא יד ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה סע .טנגעג רענעי ןיא טעשודנָאלברַאּפ

 ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,טקוקעגמורַא ךיז םיצולּפ טָאה רע .טייז-חרזמ רעד ןופ
 -עייב טכע ,ןעמענ עשטייד -- ןסַאג יד ףיוא ןדליש יד .טנגעג רעשטיידזןייר ַא

 ,תורוחס ןגיל ןטפעשעג יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא .עשיזעלש ,עשיסקַאז ,עשיר
 ןוא ןעמליפ עשטייד טימ סָאניק רע טעז טָא .דנַאלשטיײד ןופ ןלייצרעד סָאוװ
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 .יקספװָאנשזולד השמ

 סָאװ סרַאב ןוא ןענָאלַאס ,סעלַאה:ריב רע טעז טָא .ייז רעביא תויתוא עשטייד

 טפעשעג"ןסעטַאקילעד ַא ןיא .דנַאלשטייד ןיא סעלַאה ריב יד יו טיובעג ןענעז

 -טשרּוװ ,סעקניש ,םעטסיס ןשטייד ןפיוא טעברַאעגסיױא ןטשרּוװ ענעדישרַאפ ןגיל
 . יעשטייד רעכיב ךיוא .ריב ,טיורק טימ ךעל

 -עג םיא טָאה 1 ץרַאה סָאד ,טרָא ןפיוא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ טלָאמעד זיא רע

 ןײלַא ךיז וצ טדערעג רע טָאה -- ? ןייז ךעלגעמ סָאד לָאז ,ןּפַאלק קיטסַאה ןעמונ

 -רַאפ ןענעז ייז ,ךיירגינעק - ןצנַאג .ַא .קרָאי-וינ ןטימניא ָאד ןבָאה ןשטייד יד ---

 ןושל סָאד ןוא .ןטקודָארּפ טימ עפש ַא ןופ ,גָאטליוװ ןקידלַאװעג ַא ןופ טציילפ

 סע טגָאלש ,טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא סַאג רעד ףיוא סָאד טרעה רע .סרעייז
 יי .ןרעיוא ענייז ןיא ןָא ךיז

 טפַארק עמייהעג ַא רעבָא ,ןענַאד ןופ ןפיולטנַא טסולגעג םיא ךיז טָאה סע

 ןביילב ָאד ,ןענַאד ןופ ןײגקעװַא טשינ .טענגַאמ ַא יװ ןטלַאהעגקירוצ םיא טָאה

 ,ןסַאג יד ןופ לקניוו ןדעי ןיא טגיילעצ זיא זייב סָאד ױזַא יו ןעז ןוא

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןגיוצעג םיא טָאה סע .טזָאלעגּפָא טשינ ןיוש םיא טָאה סע

 ,טניריבַאל םעד ןיא רעפיט ןכירקוצניירַא רעמ

 -גנַאגנײרַא .יד ,רַאב ַא ייב טייטש רע זַא ,ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רעי

 קידכעליק ַא ןטינשעגסיוא זיא לייט ןטשרעביוא ןיא ןוא ץלָאה ןופ זיא ריט

 -עג ,לגיצ ןוא ץלָאה ןופ זיא טנַאװ עטשרעדָאפ יד .ףיש ַא ןיא יו ,לרעטצנעפ

 ןיא ,רעטצנעפ סיורג ַא -- טנַאװ רעד ןטימניא .ןיורב ןלעקנוט ַא ףיוא טברַאפ

 טייטש סע ןכלעוו ייב ,ריב עלעסעפ רוטַאינימ ַא ,ןייוו טימ ןשַאלפ ןגיל סע ןכלעוו

 עטעפ ,סעסנָאװ עקיד ,םינּפ םענעזדנַארב ַא טימ רענעסָאגעצ ַא ,ןַאמ רעטעפ  ַא

 טימ ריב טּפַאצ רע ןוא ,טייקנדירפוצ ןוא לכיימש רעטיול זיא םינּפ סָאד ,ןּפיל

 םיוש ןופ סעסנָאװ עטעפ יד ךיז רע טשיװ --- רעטייווצ רעד טימ ןוא טנַאה ןייא
 לקנָא; :ריטיגנַאגנייא רעד רעביא דליש רעד ףיוא טנעיילעגרעביא טָאה רע

 ידדליב םעד רעביא ,תויתוא עשטייד יד רעביא טקוקעג טָאה רע ,?עלַאה-ריב סָאטָא

 סע .ריב םעד טימ ךיז טעװעקַאמסָאּפ סָאװ שטייד ןטַאז ,םענעסערפעגנָא םעד ןופ

 -רַאפ טָאה קינייװעניא קיטייו ַא רעבָא ,ןוט לכיימש ַא טסולגעג םיא ךיז טָאה

 'ריט-סגנַאגנייא יד ףיוא-ןפע ןַא ןבעגעג טָאה רע .ןעלכיימש וצ ןליוו םעד ןסָאג

 | ,קינייװעניא ןײרַא ןוא
 ןוא תוחיר-ריב ,ךיור ,ןעיירשעג ליונק ַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא זיא רע

 'טכיל יד .קינייװעניא טירט ַא טכַאמעג טָאה רע .טשרוװ ןוא סטעפ ןופ תוחיר

 עבָארג ,עדליוו ,שטייד ןיא ןעוועג ןענעז ןעיירשעג יד .עטפמעדעג ַא ןעוועג זיא

 ןגעק .שיט-קנירט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא קרַאמ .טשימעגסיוא סרעטכעלעג טימ ןוא
 ..קרַאק ןטעפ םענעסָאגעגנָא ןַא טימ ןױשרַאּפ רעקיד ַא ןסקַאװעגסיױא זיא םינּפ ןייז

 -ַאװ ןוא יורג ,לָאטש -- ןגיוא ןוא ןּפיל עקישיילפ רעביא סעצנָאװ עכָארג טימ

 לרעװעג ןענעז ךעלטלעּפש-ןגױא יד ןוא טלכימשעג טָאה םינּפ סָאד .עקידרעט

 / .טדנעװעג ןעוועג זיא סע ןעמעװ וצ ,םעד ןגעק טלעטשעגנָא
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 ןטעפ םעד ןופ עמיטש יד טרעהעג קרַאמ טָאה -- ?ריא טגנַאלרַאפ סָאװ --

 ? ריב ,יקסיוו ַא --- .טעפוב ןרעטניה ןױשרַאּפ

 עקימיוש סָאד טּפוזעג ךעלעמַאּפ טָאה רע .ריב זָאלג ַא ןעמונעג טָאה קרַאמ/

 יו סיוא-טעז רע .םינּפ םענעדירפוצ ןלופ ןטימ שטייד םעד טכַארטַאב ,קנַארטעג

 יד ןוא קידניא רעטעפ ַא יו טעשַאּפעגנָא ,ריב עלעסעפ םייב רעטצנעפ ןיא רעד
 | .ענייז זיא טלעוו עצנַאג

 סרעטָאפ ןייז ,ווָאנילַאמ ןופ רעקנעש םעד ןָא טנָאמרעד ךיוא םיא טָאה סע

 -נָא טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא לָאמַא טָאה ףלָאװ ןעמעוו ,קילקעיּפ --- טנערוקנָאק
 | ,רענייב יד ןכָארבעג

 רעד רעביא טקוקעגמורַא ךיז ןוא ריב ןייז ןעקנורטעג ךעלעמַאּפ טָאה קרַאמ = |

 טדערעג ,ךעלשיט יד ייב ןסעזעג ןענעז יז .ןשטייד ןעזעג ָאד טָאה רע ;עלַאה-ריב

 .המחלמ יד ןעניוועג וצ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,דנַאלרעטַאפ רעייז ןגעוו

 ,טגָאזעג תואיבנ טָאה ןרעדנַא םעד רענייא ןוא קיטילָאּפ ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז
 דנַאל סָאד טעװ ןטכירפיוא ןוא ,ןרעו טכירעגפיוא קירוצ טעוו דנַאלשטייד זַא

 ןדער סָאװ ,תוכולמ ! עקיטציא יד ןוא עקירעמַא יו רערעדנַא ןייק טשינ סרעייז

 ,גירק םעד ןענווועג ןבָאה ייז זַא ,ןייא ךיז

 סָאװ ,דנַאלרעטַאפ םוצ ךעלקעּפ ןקיש ןגעו טדערעג ךיוא ןבָאה ןשטייד יד

 ןוא טיורק קינייוו ,לּפָאטרַאק קיניײװ יץלַאמש קינייװ טָאה ,לייוורעד טרעגנוה
 ,טשרּוװ

 רָאנ ןדער ייז .ץרַאה סָאד ןטינשעג םיא טָאה סע .טרעהעגוצ ךיז טָאה קרַאמ

 ןרעױדַאב ייז רעבָא ,טשרּוװ ןוא טיורק קיניײװ ,ץלַאמש קיניײװ ןבָאה יז סָאװ זיולב

 עקידלושמוא ןענָאילימ- יד ליפא עגר ַא ַא- ןופ- לטסטרעדנוה ןייק ףיוא - ,טשינ
 | | ,ןשטנעמ

 .ןפלָאװ טעדרָאמרעד טָאה ןוז ַא סנייז רעדָא רעדורב סשטייד םעד זַא ךעלגעמ

 ןקימיוש ןטעפ ַא ןופ טסינעג ןוא רעדרעמ ןופ לאוג רעד ,ָאד רע טציז רעטציא

 ןכַאמ בורח לָאמַא רעדיו טעוװ סָאװ ,דנַאלשטייד קרַאטש ַא ןופ טמולח ןוא ריב

 ,געוו ןיא ןייטש םיא טעװ סָאװ ץלַא ןטכינרַאפ ,טלעוו יד

 -נגייא-קנעש םעד טרעהעג קרַאמ טָאה -- ?קרָאי-וינ ןיא גנילטכילפ ַא ---

 ?ןעמוקעג גנַאל טשינ --- .רעמיט

 ןיא ןזָאלנײרַא ךיז קידנלעוו טשינ ,ץרוק טרעפטנעעג קרַאמ טָאה -- !ָאי --
 .סענזיב בילוצ זיולב ,קילעפוצ טנגעג רעד ןיא ָאד ןיב ךיא -- ןכערּפשעג ןייק

 עלַא ןופ טכַארטַאב םיא טָאה ָאטָא לקנָא .טדערעג טשינ קרַאמ טָאה רעמ

 טשינ ןעמוק עלַאה-ריב רעד ןיא םיא וצ .דִיי ַא טנעקרעד םיא ןיא טָאה רע .ןטייז

 סעּפע זיא ָאד רעד ןוא ,רעװ לָאמַא ָאד טעשזדנָאלברַאּפ סע זַא ןטלעז ,ןדִיי ןייק

 ,רעזייב ַא ,רענעסיברַאפ ַאזַא
 .ןעגנַאגעגסױרַא ךעלעמַאּפ ןוא טלָאצַאב ,ריב זָאלג סָאד טקידנעעג טָאה קרַאמ |

 "ריב רענעי ןופ קַאמשעגיײיב רערעטיב ַא ןבילבעג םיא זיא ןָא-טלַאמעד זיפ
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 ,טרָא םענעי ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןשטייד יד ןשיווצ עלַאה

 ,רעביור ןופ טסענ ַא ןגעוו טכַארט ןעמ יװ ,קערש ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה;

 רעטמוטשרַאפ ַא ,רעטלפייווצרַאפ ַא סַאג ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,רעטציא

 -וצנֶא סָאװ ,ןדנעוו ןוא ןרעק וצ ךיז ןיהּוװ טסּוװעג טשינ טָאה רע -- ךיז ןיא

 ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,ןעקשטנעה סנַאה ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ןוט .וצ ןבייה:

 ,רשפא ,ליװקרָאי ןיא ,קרָאי-וינ ןופ ןסַאג עטסקיצכַא יד ףיוא ןָאלַאס ?סָאטָא לקנָא;

 רָאט ןעמ ?ןענָאלַאס ריב ענעי ןופ םענייא ןיא ןטרָאד ךיז רע טניפעג רשפא
 ןרעטשינ ןביײהנָא ןוא ןײגניהַא ךיילג ןוא טונימ עקירעביא ןייק ןרילרַאפ טשינ

 ,רוּפש ַא וצ ןייגרעד רעכיז רע טעװ טרָאד .ןכוז

 ןופ ליפעג ַא ןופ טגָאיעג ,טפַארק רעקידנעמוקנָא םיצולּפ ַא ןופ טגָאיעג יװ

 ןסייהעג ןוא יסקַאט ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז קרַאמ טָאה ,טייקרעכיז ןופ ,ףליה

 .סָאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד וצ ןרָאפ

 ןיא רעפיט טקורעגניײרַא ךיז טָאה רע .ןרָאפ וצ גנַאל טַאהעג טשינ טָאה רע
 טָאה רע .ןליפעג ענדָאמ טימ טרעטיצעג ןוא טזיורבעג טָאה םיא ןיא ץלַא .סעזעג

 יו ?טנייה ,םורַא טונימ עכעלטע ןיא ןעשעג טעװ םיא טימ סָאװ טסּוװעג טשינ
 | ?ןקידנע סָאד ךיז טעװ ױזַא

 ןייג ןעמונעג ןוא יסקַאט םעד ןופ סױרַא ,ליװקרָאי ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע

 יד רעביא טעקנָאלבעגמורַא ָאד רע טָאה רעדיוװ .טנגעג רעד ןופ ןסַאג יד רעביא

 יד ןופ ןדליש יד רעביא ,ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד ןיא ךיז טקוקעגנייא ,ןסַאג

 .ןטפעשעג
 ןוז יד .ןזָאלבעג טָאה לטניוו ַא ,רעדלימ ַא ,רענייש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 ןוא רעטעלב ,ןעלדנַאמ טימ טקעמשעג טָאה סע .םענעגנַא ןוא דלימ ןעוועג זיא

 תורצ עלַא יד טשינ ןעוו .טוג טליפעג שיזיפ ךיז טָאה קרַאמ .טייקשירפ רעפרַאש

 -עגסיוא ךיז טוג קידנטעלג ױזַא טלָאװ ץלַא ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג רע טלָאװ

 ַאדירָאלּפ ןייק קעװַא רעטעּפש געט עכעלטע טימ טלָאװ החּפשמ עצנַאג יד .טגייל

 ןיא ןכָאװ עכעלטע טכַארברַאפ למיה ןעיולב ןוא ןוז רעד ןרעטנוא ,טרָאד ןוא

 ,סונעג ןיא ,ןעגנערברַאפ ןיא ,ורּפָא:
 קיטש ענייז ןופ שִיעװרענ ,טרעטַאמרַאפ זיא יז ,ןבָאה סָאד ףרַאד לעשַאר

 יב טלַאה רע .טעטנעּפעג זיא רענייז חומ רעד .ור ,ור ןבָאה זומ ןיילַא רע ןוא

 .רָאי עכעלטע ןבעל וצ גונעג טלעג טָאה רע ,עירָאטַארָאבַאל עיינ ַא ךיז ןענעפע
 לסיב ַא ?ןטסנײממַא שטנעמ ַא ךיז טשטניוו סָאװ .ערעירַאק עטרעכיזעג ַא טָאה רע

 ושיזיפ ןוא ןקיטסיײג ַא ,המשנ רעד רַאפ ןוא ּפָאק ןרַאפ טייקרעכיז לסיב ַא ןוא ורי

 ..רעטציא רע טָאה סָאד ןוא ,טכיוועגכיילג

 .קילגמוא ַאזַא טזָאלענּפָארַא םיא ףיוא ךיז טָאה

 -רַאפ ןוא ןענַאד ןופ קעװַא ךָאנ ןעק רע .טעּפש-וצ טשינ עקַאט זיא רשפא

 -ָאװדַא ןַא וצ ןייגוצ טעװ רע .ןעוועג רַאמשָאק ַא ייהעלע .רעדנַאנַא טימ ץלַא ןסעג

 ןבָאה הנותח ,ןרָאפקעװַא טעװ יז ,ןריּפַאּפ יד ןענידָאלק רַאפ ןעמוקַאבסױרַא ,טַאק
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 טָאה סָאװ ,טַארקָאטסירַא םעד ,ןַאמסטַאטש ןשינַאּפש םעד ,ןַאמ ןרעטלע ריא טימ

 ..טײקרַאבקנַאד טימ ןלָאצּפָא םיא טייג יז ןוא ןבעל סָאד טעװעטַארעג ריא

 רעד טימ .,קרַאמ ,רע ןוא טכיוועגכיילג םעד ןעמוקַאב קירוצ ךָאנ ןעק ץלַא

 .ךרוד טייג רע סָאװ לענוט ןרעטצניפ םעד ןופ ץנַאג סױרַא ןלעװ החּפשמ

 | | ...? רשפא

 .ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .בייל םייב ןוטעג-סיר ַא םיא טָאה סע

 יד ןביוהעגפיוא וויטקניטסניא טָאה רע .ןָאלַאס-ריב ַא ייב ךיז טניפעג רע זַא

 ןוטעג-ּפיצ א םיא טָאה סע .יָאטָא לקנָא; דליש רעד ףיוא טנעיילעג ןוא ןגיוא

 ,ןצרַאה ןיא
 קירוצ רָאי עכעלטע טימ יו ױזַא זיא ץלַא .טרעדנעעג ָאד ךיז טָאה טשינרָאג

 רעדנַא ןַא טייטש טנייה .רעטצנעפ עבלעז סָאד .ןעוועג ָאד זיא ,קרַאמ ,רע ןעוו

 עטיור טימ ןַאמ רענעסערפעגנָא ןַא ָאד טייטש טנייה ךיוא .ריב לסעפ ַא טימ דליש

 רעצנַאג רעד טזייוו ןוא לכיימש ןטעפ םענעסָאגעצ ַא טימ ,ןקַאב עטעשַאּפעגסיױא

 ,טקנירט רע סָאװ ,ריב ןטמעטַאב םעד ןופ טייקסטוג יד טלעוו

 ,המשנ רעד ףיוא ןצלַאזעגנָא קרַאטש ןעוועג םיא זיא סע

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע .ריט רענרעצליה רעד וצ טרָאד ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 חומ ןיא טרעמַאהעג םיא טָאה -- ?רעדָא ,ןענעפע ָאי :טנַאה ןיא עקמַאילק יד

 | ?ןעמ טוט סָאװ ---
 .קינייװעניא ןײרַא ןוא ריט יד טנפעעג טָאה רע
 ךיור-עקייפ ןוא ןטערַאגיס ,ןרַאגיצ ןופ ןקלָאװ ַא ןעמונעגמורַא םיא טָאה סע

 ןוא ריב ןופ חיר רעפרַאש רעד זָאנ רעד ןיא ןוטעג-ץעז ַא םיא טָאה סע ןוא

 עקיד סָאד טנעקרעד טָאה רע .שיט-טעפוב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ,ןפנַארב

 טימ ריב זָאלג ַא טגנַאלרעד םיא טָאה סָאװ ,שטייד םעד ןופ טכיזעג ענעפָאלעגנָא

 .קירוצ רָאי עכעלטע

 טכיל יד .טנעקרעד טשינ רשפא ןוא טנעקרעד רשפא םיא טָאה שטייד רעד

 .ןדיינש טנעקעג יז טָאה ןעמ זַא ,עטכידעג ַא טפול יד ,עטפמעדעג ַא ןעוועג זיא

 ךעלשיט יד וצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז ןוא ריב ןייז ןעקנורטעג טָאה קרַאמ

 .עלַאה-ריב רעד ןופ ללח םעד ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,לוק- ןעיורפ ַא טרעהעג קרַאמ טָאה -- !רעה םָאק ,סנַאה ---

 !ןעכסנַאה רעניילק ,רעה םָאק --- .רַאב םעד רעביא ןוטעג-גארט ַא

 -עגסיוא קיטסַאה טָאה קרַאמ .לַאז ןופ לקניוו ַא ןופ ןעמוקעג זיא לוק סָאד

 -עגפיורַא עיורג טימ יורפ עקיבייל-טעפ ַא טקילברעד טָאה רע .ּפָאק םעד טיירד
 זיא םינּפ ריא ,עינָאמרַאה-סופ ַא ייב ןסעזעג זיא יז .עטמערוטעג ,רָאה עטמעק
 | ,סיז ןוא טלכיימשעצ ןעוועג

 טרָאד ךיז טלָאװ רעמַאה ַא יװ .ןצרַאה ןיא ןוטעג-ץעז ַא ןקרַאמ טָאה םיצולּפ

 ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןַאמ ַא ןעזעג טָאה רע .רעווש ןוא ּפמעט ןגָאלשעגנָא

 רע .קרַאטש .,טיובעג-טוג ,ךיוה ןעװעג זיא ןַאמ רעד .ךעלשיט יד ןופ םענייא
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 ןפיוא ןוא ייווצ ךָאנ ןסעזעג ןענעז לשיט םייב .ךיז ןופ לוטש יד טקורעגקעװַא טָאה
 .ןטרָאק לקעּפ ַא ןגעלעג זיא לשיט

 לענש קרַאמ טָאה .,ןייש רעלעג ַא ןיא טיפוס ןופ ןלַאפעג זיא סָאו ,טכיל םייב 'ו

 ןרעטש ןופ ! טייז רעטכער רעד רעביא טינש םענעסקַאװרַאפ םעד טּפַאכעגפיױא
 .גיוא ןטכער ןרעביא

 טָאג -- דייוועגניא סקרַאמ ןיא ןוטעגד טינש ַא סע טָאה -- סנַאה זיא סָאד,
 ."!ןְגָארטוצרעביא סָאד תוחוכ רימ .ביג

 סָאד ,לרעמעק-טולב סעדעי ,רעדָא רעדעי ןוא רעדילג יד ,רענייז חומ רעד

 יוװ קינייװעניא ךיז טיירדעג ,טרעביפעג טָאה ץלַא --- ךיוב ןיא סעקשיק יד ,ץרַאה

 עדעי ,טייקיבייא ןַא זיא עגר עדעי ,רעייט זיא עגר עדעי .דָאהַארַאק ןדליוו ַא ןיא

 שטייד םעד ןוא םיא ןשיװצ עגר עדעי .טיו ט ןוא ןבעל -- טגעוװ ןוא טסעמ עגר
 ,טיוט ןוא ןבעל ןשיװצ טבעווש עקשטנעה סנַאה

 טָאה רע .רעטריזיטָאנּפיהרַאפ ַא יו ,רעטריזילַארַאּפ ַא יו ןענַאטשעג זיא רע

 םיא ןיא ץלַא .טרעוװילגעג טָאה םיא ןיא ץלַא ,בייל ןיא רבא ןייק טליפעג טשינ

 ןוא עסַאמ ַא ,גרַאב ןקיזיר ַא יו ,רעמ ןעזעג טשינרָאג טָאה רע .ןריורפעג טָאה

 -שטנעה סנַאה רעדרעמ םעד טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא עסַאמ יד ןוא גרַאב רעד

 -עג ץלַא טָאה לדניווש םעד ןיא ןוא ןגיוא ענייז רַאפ טלדניוושעג טָאה סע .עק

 טרעהעג טָאה רע .רעדניק יד ,ןדִיי יד ,ףלָאװ ,טניה-טולב יד ,גרעב יד :טצנַאט

 יירשעג עקידנרעווילגרַאפ-טולב סָאד טרעהעג טָאה רע ,ןפלָאװ ןופ יירשעג סָאד

 ,.טניה יד ןופ ןליב ןוא ןעקוװַאה עקידארומ סָאד ,דניק םעד ןופ

 -עג ,ןעיירשעג ןופ עינָאפַאקַאק רעדליוו ַא ןיא טשימעגסיוא ךיז טָאה ץלַא |

 ייןעיירעסיש ,ןסעבעג ,ןענייוו

 -עג רע טָאה ריב זָאלג סָאד .סיורָאפ טירש ַא טכַאמעג טָאה רעלעה קרַאמ

 ,ןייטש ןבילבעג ןיוש ױזַא ןוא טנַאה ןיא ןטלַאה

 רעד ייב .ַאנַא עטנַאט רעד וצ טכיילשעגוצ ליופ ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה

 -רעוו טרעהעג טָאה קרַאמ .רעריא ןיא טנַאה ןייז ןעמונעג טָאה יז .עינָאמרַאה:סופ

 -ַאטשעג זיא שטייד רעד .יורפ רערעטלע רעד ןופ עקידנשטּפעש ,עכעלטרעצ רעט

 -ָאכַאכ ןוא ךיוה טכַאלעג טָאה רע .רענעגיוצעגסיוא ןַא ,רעכיוה ַא ריא רַאפ ןענ

 ןדיז ןעמונעג רעדיוו טָאה חומ סקרַאמ ןיא .טכַאלעג עדייב ןבָאה ייז .קידעשט

 -ץעז ַא םיא ןוא ןטניה ןופ ןעמוקרעטנוא .רעטציא םיא ןענעגרהרעד :ןכָאק ןוא
 סע ?שיט:טעפוב ןופ ןעמענּפָארַא טכייל ןעק רע סָאװ ,שַאלפ רעלופ ַא טימ ןוט

 ..?םעדכָאנ ןוא ,סעגר עטלייצעג רעדנַאנַא טימ ץלַא ןרעיוד ףרַאד

 ףלעוװצ רעביא רעטציא ךיז ןעניפעג רַאב םעד ןיא ? םעדכָאנ ןייז טעוו סָאװ

 ,רעדניק-ליּפמ ןייק טשינ ייז ןענעז עלַא .טלײצעגּפָא יונעג ןיוש טָאה קרַאמ .רענעמ

 -סופ רעד ייב טרָאד יורפ יד ןוא ָאד זיא ָאטָא לקנָא רענעסָאגעגנָא רעד ךיוא

 םיא רַאפ זיא סע .ןײלַא רענייא רע ןוא ןשטנעמ ןצרעפ טסייה סָאד .,עינָאמרַאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןוא ןפרַאװ םיא ףיוא ךיז ןלעװ ייז .ןרעוו וצ ןענורטנַא טייקכעלגעמ ןייק ָאטשינ

 : .ןעמוקנָא טעװ ייצילָאּפ ךָאנ רעדייא ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ םיא

 ןבעגעגּפָא טכייל-וצ טָאה ,קרַאמ ,רע זַא ,ןסייהעג טלָאװ סע ,טשינ גוט סָאד

 -גַאװש ַא ןלעשַאר ןזָאלרעביא טשינ ןעק רע .טשינ רע ליוו סָאד ,ןבעל ןגנוי ןייז

 טשינ ןיוש טכַארט רע .עלעדיימ רעקירעי-ףניפ ַא טימ ךָאנ וצרעד ןוא עקידרעג

 ייורפ עדמערפ 'עדעי יװ רעמ רעטציא םיא רַאפ טשינ זיא יז ,ןענידָאלק ןגעוו

 ןעקנופ עקידנעילט עכעלטע יד ,ןצנַאגניא סיוא ךיז טשעל ריא וצ טפַאשקנעב סָאד

 יי ...ןשעלסיוא טונימ עדעי ךיוא ךיז ןלעוו

 .ןַאלּפ רעדנַא ןַא ןטכַארטוצ לענש זומ ןעמ

 ,טרָא ןַא ןופ טסייוו רע .טנייה ךָאנ רעװלָאװער ַא ןפַאשרַאפ ךיז טעוו .רע |

 רעד ןיא ָאד ןסנַאה ןטרַאװּפָא טעװ רע .רעװלָאװער ַא ןפיוקרַאפ םיא טעוװ ןעמ ּוװ

 ןייז טעװ סע ןוא גָאט ןדעי רעהַא ָאד רע טמוק רעכיז .ןסישרעד םיא ןוא סַאג

 ןעק סָאװ .קנעש רעד ןופ סױרַא טייג רע ןעװ ,ןקַאּפ וצ ָאד םיא טכייל רעייז

 טשינ .ליצ ןיא ןפערט וצ ןעגנולעג טשינ לָאמַא םיא ןעק סע ?ןריסַאּפ טלָאמעד

 ,טעּפש-וצ ןייז טעוװ טלָאמעד .ליצ ןיא רעגעי רעטסעב רעד וליפַא טפערט לָאמעלַא

 ןענעק ךיז רע טעװ ,םיא ןסישרעד וצ ןעגנולעג ָאי םיא לָאז סע רעבָא ביוא

 םישדח ןציז טעװ רע ,טכירעג ַא ןכַאמ טעװ ןעמ .יײצילָאּפ רעד ןבעגרעביא קַיור

 טסייוו רעװ טלָאמעד ןוא ןעמוקרָאפ טעװ טכירעג סָאד זיב ,הסיפת ןיא עגנַאל

 .ףָארטש רעד רַאפ ןבָאה טעװ רע ןטייקכעלגעמ ליפיוו

 ?רעדרעמ םעד ןזָאלּפָא ןצנַאגניא רשפא |

 | .ירׂשפא ןַא טימ טצילבעגפיוא טָאה עגר ַא ||

 ףעקנַאדעג עקידנפיולנָא ןופ טימעג םעניא ןדנּוװשרַאפ עגר יד זיא דלַאב

 ןַא ךרוד ןגיוועג טרעוװ ץלַא .טיוט ןוא ןבעל ןופ ןטימ ןיא רעטציא טייטש רע

 ..טייצ ךָאנ ץלַא זיא סע ,טנַאה רערַאבעזמוא

 םעד ןיא .טונימ עבלַאה ַא יװ רעקינייװ ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא סָאד

 ,טכַאלעג ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ ,למוט רעטסיװ רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רַאב

 רעד .ריב סעלפוק עסיורג ןעקנורטעג ,שטייד ןוא שילגנע טדערעג ,טעשזריהעג

 יב יורפ יד .טעפוב ןרעטניה רעזעלג יד ןשַאוועג טָאה ,ָאטָא לקנָא ,רעמיטנגייא

 קרַאמ רַאפ .טכַאלעג ךיוה טָאה סנַאה ןוא טעשטָאכָאכעג טָאה עינַאמרַאה-סופ רעד

 טָאה רע .שיט-טעפוב ןפיוא ןשַאלפ ייווצ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ןגיוא סרעלעה

 ןוט-ּפַאכ ַא ןעק רע .ייז ןופ ןגיוא יד ןסיײרּפָא טנעקעג טשינ ןוא טקוקעג ייז ףיוא

 סנַאה ,טייצ ךָאנ זיא סע .רעװש ןוא לופ טעמכ זיא יז ,ןשַאלפ יד ןופ ענייא

 ךַאז יד זיב ,ןקרעמַאב טשינ טעװ רענייק ,םיא וצ ןקור ןטימ טייטש עקשטנעה

 | | .ןרעװ ןוטעגּפָא טעוו

 ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא טָאה קרַאמ

 סָאטָא לקנַא טרעהעג רע טָאה -- ?רעטסימ ,סעּפע טגנַאלרַאפ ריא ---

 ? ריב ַא ךָאנ -- .עמיטש
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 -ּפָא םיא ןופ עגר רעד ןיא ךיז טָאה םיא רעביא טפַארק עקידפושיכ יד
 | | | ,ןוטעג

 .לוק קירעזיה ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ריב ַא ךָאנ ,ָאי --

 טלעטשעגקעװַא סע ןוא ריב זָאלג ַא ךָאנ טּפַאצעגנָא לענש טָאה רעקנעש רעד

 ןבילבעג זיא יז ,קידרעבַאלש ןרָאװעג זיא טנַאה סקרַאמ .ןגיוא סרעלעה קרַאמ רַאפ

 טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה רעגניפ יד ןוא יקסיוו שַאלּפ רעד ייב גנעל רעד ןיא ןגיל
 | .  .שַאלפ יד ןרירוצנָא טכַאמ ןייק

 עדעי .טעּפש-וצ טרעוו עגר רעדעי טימ .ריב סָאד טּפוזעג שינַאכעמ טָאה רע

 טרעמַאהעג םיא סע טָאה ,רעלעה קרַאמ ,ןדחּפ ַא זיא רע ,טייקיבייא ןַא זיא עגר

 טדיז טייצ רָאי ןעצ .רעקניכַאװש ַא ,טשינרָאג ַא ,ןדחּפ רעטסיוװ ַא -- ּפָאק ןיא

 טָא ןוא ,עקשטנעה סנַאה םעד ןּפַאכ וצ גנוטרַאװרעד יד םיא ןיא טכָאק סע ןוא

 ,טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג זיא בייל ןייז ןיא ץלַא ןוא טונימ עטרַאגעג יד ןעמוקעג זיא

 רַאפ ץייר םעד ןרױלרַאפ ,ךיז ןיא טייקרעכיז יד ןריולרַאפ ,ןליוו םעד ןריולרַאפ
 ..יהמקנ

 רֶע ןיא ,תונדחּפ ןייז ןטלַאהנָא ױזַא לָאז רע ,ןײגנָא עקַאט ױזַא לָאז סע |

 סָאד ?ןבעל רעטייו ןענעק רע טעװ ױזַא יו ?ןעמ טוט סָאװ .ןריולרַאפ ךָאד
 ןענעק טשינ לָאמניײק ךיז טעװ רע .ןסערפפיוא םיא ךָאד טעװ השוב ןופ ליפעג

 רעדניק יד רַאפ טעװ רע .תונדחּפ עכעלקערש יד ,ענייז טיײקכַאװש יד ןייז לחומ

 רַאפ ןברַאטש גָאט ןיא לָאמ טנזױט טעװ רע ,ןגיוא יד ןבייהפיוא ןענעק טשיג
 -וַצֹּפָא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה רע סָאװ ,שפנ-תמגע רַאפ ,רעצ רַאפ ,קיטייוו

 טָאה רע ןוא ,ןדַיי רעטנזיוט ןופ ,רעדורב ןייז ןופ טולב עקידלושמוא סָאד ןשַאװ
 ..ןוטעג טשינ סע

 -ַאב ןבעל ןייז טימ ףרַאד רע ?רעטציא סע זיא טייקכעלגעמ ַא רַאפ סָאװ
 ,שטייד ןפיוא ןפרַאװ ךיז לָאז רע ביוא ןלָאצ

 ןעזעג טָאה רעלעה קרַאמ :ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא

 סע טָאה רע .גניר ןכעלרעדנווו ַא שַאט ןופ סױרַא טמענ עקשטנעה סנַאה יו

 ןטרָאד ךיז ןבָאה סע .טיפוס ןופ ןלַאפעג זיא סָאװ טכיל רעד רעטנוא ןביוהעגפיוא

 -ַארטש עקרַאטש עכלעזַא ,עקימַאלּפ ,עקידרעייפ :ןצילב ןענָאילימ טלגיּפשענּפָא

 -סניא םעד ייב יורפ רעד ןזיוועג סָאד טָאה רע .ןגיוא יד ןדנעלב סָאװ ,ךעלכעל

 ןעמונעג גניר םעד טָאה יז .גנוקיצטנַא טימ טקוקעג ףיורעד טָאה יז .טנעמורט

 -קירוצ סע ןוא תולעּפתה עקידלַאװעג טקירדעגסיוא ,סע טלטרעצעג ,טנַאה ןיא
 .ןײרַא טנַאה ןיא ןסנַאה ןבעגעג

 םיא טָאה רע .רעדורב ןייז ,ףלָאװ טַאהעג ךָאד טָאה גניר ַאזַא ךיז טכַאד

 -רעד ןכָאנ טָאה שטייד רעד .ןּפרעװטנַא ןיא רעלדנעה-ןקיטנַא ןַא ייב טפיוקעג
 .טביורעגוצ סע ןוא ןשַאט יד ןיא םיא טכוזַאב ןפלָאװ ןדרָאמ

 -ַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .ריב ןייז טּפוזעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע

 שרעדנַא ןַא ףיוא ןגײלּפָא ןזומ סָאד טעװ רע .גנולדנַאה רעלענש ןייק וצ ןסילש
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 טעװ רע .רעלענש ןעלדנַאה ןוא רעקרַאטש ןייז רע טעו רשפא .ןגרָאמ ףיוא .לָאמ
 -ץֵר ַא ןפַאשרַאפ טנייה ךָאנ ךיז טעװ רע .ןגרָאמ ןעמוק רעהַא רעדיוו ןזומ ָאד
 ..טנוה ַא יו םענייא ַאזַא ןסישרעד זיא ךַאז עטסעב יד .רעװלָאװ

 ןיא .טכַאמרַאפ ךיז טָאה ריט יד .רַאב םעד ןופ סױוִדַא זיא עקשטנעה סנַאה
 ןצרַאה םייב ןעמעלק ןעמונעג םיא טָאה סע .ןסירעגּפָא סעּפע ךיז טָאה ןקרַאמ
 עדנצנעלג ַאזַא טזָאלעגכרוד טָאה רע סָאװרַאפ ,ןעקנעש טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע
 ,טייהנגעלעג

 ןפורסױרַא טעװ רע זַא ,טנכערַאב ךיז רעבָא ,ןפיולכָאנ טלָאװעג טָאה רע
 רעבירעד טָאה רע ,ןריולרַאפ ץלַא ןייז רעכיז ןיוש טעװ טלָאמעד ןוא טכַאדרַאפ ַא
 ,ןסיורד ןיא סױרַא ךיוא ןוא טלָאצַאב ,ריב ןייז ןעקנירט ךעלעמַאּפ טקידנערַאפ
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 ל"ט דרעטידד





 לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואפניפ

 טעמרַאּפ לקיטש טלַא ןַא

 -לקנוט ַא רַאפ ןייטש ןבילבעג עלעדיימ ריא טימ זיא לעשַא

 -וינ ןיא סעיצנַאטסײצילָאּפ יד ןופ ענייא ,עדייבעג רעיורג

 ןיוש זיא יז ,לטנעה םייב דניק סָאד ןטלַאהעג טָאה יז ,קרָאי

 -יצעד-טשינ ַא ןייטש ןבילבעג ןוא גנַאגנײרַא םייב ןעוועג

 ,ןוט וצ סָאװ טסווװעג טשינ ,עטריד

 טעװ ?ײצילַאּפ רעד ןדלעמ טעװ יז זַא ,ןייז טעוװ סָאװ

 זַא ,עשַאק ַא ןכָאקרַאפ ָאד ךָאד ןעק יז ?ןכַאמ רעסעב יז

 "עג ריא טָאה סע .ןטכיררַאפ וצ רעווש רעייז ןייז טעוו סע

 גנַאגנייא םייב טייטש יז סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע .זדלַאה ןיא טקיטש

 ךעלקילגמוא לָאמַא ךָאד ןעק יז ?ןוט רעטציא יז טייג סָאװ .עיצנַאטס-ײצילָאּפ ַא ןופ

 סנַאה ַא םענייא ןכוז ןעמענ דלַאב טעוװ יײצילָאּפ יד .ןַאמ םענעגייא ריא ןכַאמ

 -רַאפ ַאזַא ןופ ןעק סע רעוװ טסייו רעוו .רעלעה קרַאמ ַא םענייא ןוא עקשטנעה

 ? רעכעלקילג רעד ןעמוקסיורַא ליּפש ןטרעטנָאלּפ

 "וצ לרעּפרעק עניילק סָאד טָאה יז ,לטנעה סדניק םעד ןוטעג"יצ ַא טָאה יז

 -ָאמ םעד ןיא טָאה יז .ריא רעטניה ןכָארבעג ךיז ןבָאה סיפ יד .ךיז וצ טעילוטעג

 סָאװ ,ןייּפ ןצנַאג םעד טימ ןקידנערַאפ ,דרָאמטסבלעז ןײגַאב ןופ טכַארטעג טנעמ

 ןקידנערַאפ ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טלמַאזעגנָא ריא םורַא ןוא ריא ןיא ךיז טָאה

 ...םעלַא טימ

 -ּפָא טעװ יז :רעפיט ןוא רעפיט ןבָארגעגניײא ריא ןיא ךיז טָאה קנַאדעג רעד

 טשינ רעמ ןעק יז .ןײלַא ךיז טימ ןקידנערַאפ םעדכָאנ ןוא םייהַא דניק סָאד ןריפ

 | ..ןײלַא ריא ןופ רעקרַאטש זיא סע .ןטלַאהסיוא

 -עג םעד ןבייהנָא טשינ רָאט יז ,ןײגנײרַא טשינ יז טעװ ײצילָאּפ רעד ןיא

 ,דלַאװ ןופ ףלָאװ םעד ןפורסיורַא ןֹופ ליּפש ןכעלרעפ

 ,ןייגמיײהַא טעװ ןעמ --- טעשטּפעשעג יז טָאה --- ,עלעטיג ,םוק --
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 עטצעל יד ןוא .ריא וצ טדער רעטומ יד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא דניק סָאד

 -דנעטשרַאפמוא ןענעז סָאװ דייר טדער יז .טרעדורעצ רעטומ יד זיא העש ייווצ

 ,ריא וצ טדער ןעמ סָאװ טשינ טרעה ,טנייוו ,זייב זיא יז ,ךעל
 ןוא יסקַאט ַא ןפורעגוצ טָאה לעשַאר .ּפערט יד ּפָארַא קיטסַאה ןענעז ייז

 .םיהַא קירוצ ןרָאפרַאפ

 טסוװעג טשינ טָאה לעשַאר ,ליטש ךעלמייהמוא ןעוועג זיא ןרעמיצ יד ןיא

 ,טשינ ןעמ טרעה םיא ןופ ןוא טכַאנרַאפ דלַאב ןיוש זיא סע .ןרירוצוצ ךיז סָאװ וצ

 ..ביוא ,ךָאנ טבעל רע ביוא ,ןוטעגּפָא ןיוש טָאה קרַאמ סָאװ טסייוו רעוו

 -וצסיוא תוחוכ רימ ביג -- טעשטּפעשעג ןּפיל עריא ןבָאה --- "רעניימ טָאג,

 .םיא ץישַאב ןוא טיהַאב ,ןטלַאה

 ךיז טָאה יז .טכורפ ַא טימ טיורב לקיטש ַא דניק םעד ןבעגעג טָאה יז

 יז ,ןפָאלעגּפָא ןענעז ןטונימ עכעלטע .טרַאװעג ןוא לוטש ַא ןיא טצעזעגניײרַא
 טימ ךיז טרעהעגוצ ,ָאידַאר יד טנפעעג ,לוטש רעד ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה

 -רעביא רעכיז ןעמ טעװ ןעשעג סעּפע ןיוש זיא סע ביוא .ןרעיוא עטציּפשעגנָא

 ,ָאידַאר רעד ךרוד ןבעג
 ןקרַאמ ןופ רוּפש ןייק ןעועג טשינ .ןסעיינ יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז

 ןזָאלעגכָאנ טָאה טײקטנַאּפשעג יד .ןזָאלעגּפָא לסיבַא ןרָאװעג ןענעז ןוורענ עריא

 רעביא דרָאמ םעד ןריפסיוא דלַאב טעװ יז ױזַא יװ טכַארטעג טָאה יז .רָאה ַא ףיוא

 טגָארט יז ?ךַאז ַאזַא ןוט יז ןעק ױזַא יו .דניק ןרַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז ,ןילַא ךיז

 ןריובעג-טשינ ריא רעביא דרָאמ ַא ךָאד טײגַאב יז .שינעפעשַאב קידעבעל ַא ךָאד

 טשינ רעמ ריא רַאפ ןיוש טָאה ןבעל סָאד .טשינ ןיוש יז טרַא ןיילַא ריא ןגעוו .דניק

 עריא ןיא שינעפעשַאב םעד רעביא דרָאמ רעד רעבָא ,גנוטיײדַאב ןייק ,טרעוו ןייק

 ..ןכערברַאפ ַא ךָאד זיא סָאד ?םירעדעג

 ,רעמיצידָאב םעניא ןעגנַאגעגנײרַא ,לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז

 ןליּפ ענעדישרַאפ קינייװעניא ןוא לקײטּפַא-בוטש ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא סע ּוװ

 ,ןטייקיסילפ

 -עג טשינ .ךעלשעלפ יד ,ךעלעטסעק יד ןפרַאװ ןעמונעג קיטסַאה טָאה יז

 רשפא ?ןליּפ-ףָאלש ,ענידָאי ?ןעמענ וצ סָאװ ןסילשַאב טייקלענש רעד ןיא טנעק

 -רעביא ךיז טעװ יז .ףרַאש ,קיצנַאלג ױזַא ןענעז ייז ,ךעלרעסעמ-ריזַאר סקרַאמ

 טנעיילעג לָאמַא טָאה יז .ןוט סע יז טעװ ענַאװ רעד ןיא ָאד .ןרעדָא יד ןדיינש

 -טסבקעז ןעגנַאגַאב ןענעז טײללדַא ןוא רעיצירטַאּפ עשימיור יד ױזַא יוװ םעד ןגעוו

 םערַאװ טימ ענַאװ עלופ ַא ןליפנָא טזָאלעג ןבָאה ייז .סענַאװ-דָאב יד ןיא דרָאמ

 .ןרעדָא יד ןטינשעגרעביא רעסעמ ןפרַאש ַא טימ ןוא ךיז טצעזעגניירַא ,רעסַאוװ

 .טנעה יד ןופ
 טימ ןייז טעוװ סָאװ ,קנַאדעג ןזיולב םעד ייב טרעדיושעגפיוא ריא טָאה סע

 ןביילברַאפ טעװ יז ?םירעדעג יד ןיא דניק םענעריובעג טשינ ןטימ .,ןעלעטיג

 .ןירעדרעמ-רעדניק ַא סלַא עלַא ןופ ןורכז םעניא

418 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טָאה ךעלרעסעמ עיינ לקעּפ ַא ,םילכ-ריזַאר סקרַאמ ןעמונעגסױרַא טָאה יז !

 ןעוװעג זיא סע .סנייא ןעמונעגסױרַא טָאה יז .ןגיוא עריא רַאפ ןוטעג-לדניווש ַא

 טָאה יז .טייקפרַאש רעכעלקערש ַא טימ טצנַאלגעג טָאה ןוא קידרעבליז ,יולב

 טייקליק רעד טימ טליקעג טָאה סע .רעגניפ יד ןשיווצ טלטרעצעג לרעסעמ סָאד

 ַא לניּפש ַא יו טייקיולב רעד טימ ןגיוא עריא טדנעלבעג טָאה סע .לָאטש ןופ
 .טיוט םעד טנעײלעגסױרַא ריא טלָאװ רעקניניילק

  ןעוועג זיא יז .טײקפרַאש ןוא ץנַאלג םעד ןופ טריזיטָאנּפיהרַאפ ןעוועג זיא יז
 יז וו ,ָאד ךיילג רָאנ ,ענַאװ רעד ןיא טשינ .ןרעדָא יד ןדיינשוצפיוא ךיז טיירג

 ,טרעמַאהעג ,טזיורבעג ריא ןיא ןבָאה ןעקנַאדעג יד ,לגיּפש םעניילק ןרַאפ טייטש

 יז טָאה עיטַאּפַא ןוא טייקיטליגכיילג ענדָאמ ַא .ּפמעט ריא ןיא ןרָאװעג זיא ץלַא

 סָאװ בילוצ טשינ טָאה יז ,רעמ ןטכַארט טלָאװעג טשינרָאג טָאה יז .טּפַאכעגמורַא

 ,.קילגמוא ןסיורג ַא זיוה ריא רַאפ טיירגעגנָא טָאה קרַאמ ,ןבעל וצ

 ריא טָאה עגר עדעי ,ריא טימ ךיז טוט סע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה יז
 ,ןטסּוװַאב-טשינ םוצ ,טיוט םוצ טרעטנעענרעד

 ,טפול רעד ןיא לרעסעמ ןטימ ןוטעג-ריפ ַא טָאה יז

 ןוא ןיד ױזַא לדיפ ַא יו ןריהעג עריא ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה ןייוועג ַא

 םעניא ,ןרעיוא יד ןיא ןָאט םעד סױרַא טנייו לדיפ יד .קידעגָאלק ױזַא; טרַאצ
 ןייוועג םעניא ןוא רעקידנזיורב ,רעניד ,רעקרַאטש טרעוו ןייוועג סָאד .בייל ןצנַאג

 ;לכלוק שידניק ַא סױרַא .ךיז טסייר
 ּ! עמַאמ ,עמַאמ --

 -עג זיא טייז ריא ןבענ .טקוקעגמוא ךיז טָאה יז .טכַאװרעד טָאה לעשַאר

 ַא טימ ןגיוא עטרערטרַאפ טימ ריא ףיוא טקוקעג ןוא עלעדיימ סָאד ןענַאטש

 טָאה רָאנ ,טוט עמַאמ יד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה דניק סָאד .זדלַאה ןיא ןייוועג

 ןגיױא עריא .ןעמַאמ רעד טימ ןעשעג טעװ סעכעלקערש סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ

 יד ןוא ,ןגיוא עכלעזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה יז ,קירעיורט ױזַא ןענעז

 ..סַאלב ױזַא זיא יז ,רעטומ רעד ייב ןרעטיצ ןּפיל

 טסעװ וד ,רעמיצ ןרעדנַא ןיא ןיירַא םוק ?וטסוט סָאװ ,עמַאמ ,עמַאמ --
 ,ןליּפש רימ טימ ךיז

 -סיוא טנעקעג טשינ רעמ טָאה לעשַאר .ןטעבעג ,טנייװעג טָאה דניק סָאד

 -קעװַא לענש טָאה יז .ץרַאה םייב טשטעווקרַאפ קרַאטש וצ ריא טָאה סע .ןטלַאה

 םעניא ןטלַאהַאב ,ךעלרעסעמ-ריזַאר ןופ עלעקעּפ םעניא לרעסעמ סָאד טגיילעג

 -ּפַאכ ַא ,ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז טָאה יז .ןַארק-רעסַאװ םעד רעביא עלעקנעש
 טפַארק רעכעלשטנעמרעביא ןַא טימ סע ןוא סמערָא יד ןיא דניק סָאד ןוטעג
 .ךיז וצ טקירדעגוצ:

 ןיימ ,טשיגרָאג זיא סע -- טעשטּפעשעג יז טָאה -- עלעטיג ,עלעטיג --

 ,עקלַאיל ַא ךָאנ ןפיוק טנייה ריד לעװ ךיא ,ןליּפש ריד טימ ךיז לע ךיא .דניקי

 ךעלעכיש ,ךעלעדיילק ןוא סעקלַאיל עכעלטע ךָאנ ,עקידנצנַאט ַא ,עקידנעייג ַא
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 ןיימ ,עקלַאיל עניילק ןיימ ,ָא .סעקלַאיל יד רַאפ ךיוא ןוא ןפיוק ריד ךיא לע

 ...עלעטיג

 ךיז טנעקעג טשינ טָאה יז .דייר םָארטש ַא ןיא דניק םוצ טלּפַאלּפעג טָאה יז

 ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה דיירפ עדליוו ַא .ןרילָארטנָאק טשינ ןוא ןלעטשּפָא ןיילַא

 :עגּפָא יז ןבָאה סעגר עטלייצעג זיולב .טעװעטַארעג זיא יז סָאװ ,טסורב ריא

 ךעלקערש ןעוועג זיא סע .טבעלעג טשינ רעטציא ןיוש טלָאװ יז ,טיוט ןופ טלייט

 .ךַאז ַאזַא ןוטוצּפָא טייצ לָאמעלַא זיא סע ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב ןלעװ וצ שירַאנ

 ..1 םעד ןופ ןטכַארט טגעמעג וליפַא יז טָאה ױזַא יוװ

 רעדליוו ַא ריא ייב ןעוועג זיא סע .דניק סָאד טשוקעג ןוא טזדלַאהעג טָאה יז

 ,ףָאלש ןשיגרַאטעל ַא ןופ סױרַא טלָאװ יז יו ,גנונעפָאה ןוא דיירפ ןופ ךורבסיוא

 -רעד טָאה ריא ןיא ץלַא .עיזופסנַארט-טולב עשירפ ַא ןעמוקַאב טלָאװ יז יו רעדָא

 .יריא ןיא טנפעעג ךיז ןבָאה ןבעל ןופ ןזוילש עלַא ,טכַאװ

 .ריא ףיוא טייג סע סָאװ ,ןייז טעװ סע סָאװ ןטכַארט טלָאװעג טשינ טָאה יז

 .םייה רעד ןיא ָאטשינ ץלַא זיא קרַאמ

 -עיזיוועלעט םעד טנפעעגפיוא טָאה יז .ךיז וצ דניק סָאד טעילוטעג טָאה יז

 סע .טליּפשענּפָא טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ךַאז-רעדניק ַא ףיוא טקוקעג ןוא טַארַאּפַא

 ,דיירפ רעמ טכַארבעג ריא טָאה עגר עדעי .טעז יז סָאװ טרַאעג טשינ יז טָאה

 ,דניק סָאד ןריובעג טעװ יז ,טבעל יז סָאװ ,טעװעטַארעג זיא יז סָאװ

 -ארומ ַא ןבָאה טנעקעג טָאה גנובעלרעביא יד זַא ,ןוטעגיּפַאכ ַא ךיז טָאה יז

 .רעניימ טָאג ..שדוח ןטירד םעניא זיא יז .גנוקריוו עקיד

 .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 םיִנּפ ןייז .רעקידנשזדנָאלב ַא ןעוועג זיא קילב ןייז .ןעמוקעגניײרַא זיא קרַאמ

 טָאה רע .דניק םוצ ןוא ןלעשַאר וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ךיילב קרַאטש ןעוועג זיא

 "עג טשינרָאג טָאה יז .דניק סָאד ןוטעג שוק ַא ,םינּפ ןיא ןוטעג שוק ַא ןלעשַאר

 ןּפיל עריא ןבָאה -- "ןעשעג זיא טשינרָאג, .םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז .טגָאז

 ."טשינרָאג; -- טגעװַאב םיוק ךיז

 רעליטש ַא ןיא טגָאזעג רע טָאה -- רעדרעמ םעד ןענופעג בָאה ךיא ---

 | ,עמיטש

 ףיוא ןגיוא עלופ עכעליולב עריא טלעטשעגנָא ,ןוטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 ,םיא
 בָאה ךיא .עקשטנעה סנַאה םעד ,שטייד םעד ,רעדרעמ סרעדורב ןיימ +--

 ,קרַאטש ,ךיוה ,טעשַאּפעגסױא ,ןסערפעגסיוא זיא רע .ליװקרָאי ןיא ןעזעג םיא

 ףעגנַאגַאב זיא רע סָאװ סנכערברַאפ יד ןופ ּפָארַא טיירש ןרעטש ןפיוא טינש רעד

 םעד טימ םורַא ךיז רע טגָארט רעטציא ,טכַאמעג םיא סע טָאה ףלָאװ רעדורב ןיימ

 טביל ,ריב טפיוז ,ןטרָאק ןיא טליּפש ,קרָאי-וינ ןיא זיא רע .ןבעל ןצנַאג ןפיוא

 .ןסיוועג םענעגייא ןייז ףיוא טפייפ ןוא ןעיורפ טימ ךיז
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 "רָאג ךיז טגערפ רע .ןקילב ענעקָארשעצ טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 0 | .רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדער רָאנ ,זיוה ןגעוו טשינ

 ןקַאּפ וצ םיא רעווש ןייז טשינ ןיוש טעװ רעטציא ---

 ,םיא וצ טירט ַא טכַאמעג טָאה לעשַאר

 יןעוועג ָאד זיא ןידָאלק ---
 ?ָאד ? ןידָאלק ---

 .יורפ ענייפ ,עקידנעטשנָא ןַא רעייז ןייז וצ סיוא-טעז יז ?ָאי ---

 ?ןוטעג ָאד יז טָאה סָאװ רעבָא ,יורפ ערַאברעדנּוװ ַא זיא ןידָאלק ---

 סע סָאװ ,רַאפעג רעסיורג רעד רַאפ ךימ ןענערָאװ ןעמוקעגרעהַא זיא יז ---

 .עקשטנעה סנַאה שטייד םעד ןעניפעג טסעוו וד ביוא ,רָאפ ןעמעלַא זדנוא טייטש

 | ,..מה ---

 ךיז טסשטילג וד רַאפעג ַא רַאפ סָאװ ןיא טשינ רשפא טסייוו ,קרַאמ ,וד --

 טוג רעייז סע טסייוו יז ,ןײרַא זדנוא טסריפ וד קילגמוא ןַא רַאפ סָאװ ןיא ,ןיירַא

 ייןעגיפעג םיא טסעװ וד ביוא ,ןענערָאװ ןעמוקעג זיא יז ןוא

 .ןענופעג םיא בָאה ךיא ---

 ףןטסגנַא טימ ןסירעגרעביא םיא לעשַאר טָאה --- ?סָאװ ןוא --

 .ַאדירָאלּפ ןייק ןעֶילפּפָא ןגרָאמ ןלעװ דניק ןטימ וד ---

 ?וד ןוא --

 .ןעמוקרעבירַא ךיוא לעװ ןוא געט עכעלטע ןטרַאװּפָא לע ךיא --

 רעזדנוא ןופ ןבָאה וטסליװ סָאװ !קרַאמ ,ןרָאפ טשינ ריד ןָא ןלעװ רימ ---

 .רעמ טשינ ךיא בעל געט ייווצ טניז ?טױט םעד רדסכ זדנוא וטסכַאמ סָאװ ?ןבעל

 שינעקישנָא ןַא ןעוועג זיא רעירפ .רימ טימ ךיז טוט סע סָאװ טשינ סייוו ךיא

 רָאג יד ןופ ןייז טשינ טעװ סע .בייוו- ןייד זיא יז .ןעמָאנ ןייד טגָארט יז .ןידָאלק

 ,םעד ןיא קידלוש טשינ טסיב וד רָאנ ,םעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןכַאז עטכייל

 "רעד לָאמ ליפ טנעקעג ןיוש רימ טסָאה םגה ,טייצ יד ,ןשינעעשגנ .ןדנעטשמוא

 סָאװ ןטייקכעלמענעגנַאמוא עלַא ןדיימסיוא טנעקעג טָאה ןעמ ןוא תמא םעד ןלייצ

 ףיוא .ןייטשרַאפ ךָאנ ןעמ ןעק סָאד רָאנ .זדנוא ףיוא ןקורנָא רעטציא ךיז ןלעוו

 ךיז ןעײרדסױרַא ןענעק לָאז סע רעװ ןטלעז ,ןקילגמוא עלַא ןרעיול ןשטנעמ ןדעי

 ןלעוי רימ ,טנעה עדייב טימ ןעמעננָא קילגמוא סָאד ןזומ ןיוש ןלעוו רימ .םעד ןופ

 ַא זיא סע .ןופרעד דיירפ יד טשינ ןוא ףָארטש יד טשינ ןדיימסיוא טשינ ןיוש

 ליפ ךָאנ ןייז טנעקעג טָאה סע ,טריפעגוצ ױזַא טָאה סע .ןבעל רעזדנוא ןופ לייט

 טמוק סע סָאװ טכער עלופ יד ריד ןופ ןרעדָאפ טנעקעג טָאה ןידָאלק .רעגרע

 ןייז יצ סיוא-טעז יז ,ךעלדנעטשרַאפ זיא יז ךעלגעמ רָאנ .יורפ רעד וצ ןַאמ ַא ןופ

 ..רעבָא ,ביל טשינ רעמ רשפא ךיד טָאה ןוא טנעגילעטניא

 ,קרַאטש ,ץרַאה טימ ױזַא ןדער טרעהעג טשינ ןלעשַאר לָאמנייק ךָאנ טָאה רע

 ,בייו ןייז ףיוא תונמחר ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע .טציא יװ ,ןעמונעגרעביא

 עכעלטע ןיוש זיא רע רעכלעוו טימ ,לעשַאר רערַאברעדנּוװ ,רעליטש רעד ףיוא
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 .טזָאלעג טשינ םיא טָאה יז רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רע .ןדנוברַאפ רָאי

 :ערַאבּפָארטש ןוא עגנערטש ,עברַאה ,דייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא יז
 -דנעטשרַאפמוא ךָאד זיא עקשטנעה סנַאה םעד טימ עטכישעג יד רעבָא --

 | ,ךעל

 .ןוטעג םורב ַא קרַאמ טָאה -- !ָאי --

 רענעי ,רעקנילפ ןייז ןעק סע רעוװ טשינ ךָאד טסייוו וד ןוא ,וטסגָאז ,ָאי --

 ַא טימ ,רעװלָאװער ַא טימ ,רעסעמ ַא טימ רעקנילפ ןוא רעקרַאטש רעכיז זיא

 -רעד וצ םיא טשרעוצ ןעגנולעג ריד טעװ סע זַא ןעמעננָא רימָאל ןוא ,טסייפ

 -נײרַא ךיד טעװ ןעמ ?טלָאמעד ןייז טעװ סָאװ ,ןדנּוװרַאפ םיא רעדָא ,ןדרָאמ

 רעד ןעמוקרָאפ טעוו םעדכָאנ .גנַאל םישדח ןלױפּפָא טסעוװ ,הסיפת ןיא ןפרַאװ

 טָאה עקשטנעה סנַאה רעקיזָאד רעד זַא ,ןזיװַאב ןפרַאד טסעװ וד ןוא סעצָארּפ
 -ורב ןייד ייז ןשיווצ ,ןדִיי עקידלושמוא רעטרעדנוה טעדרָאמרעד טייצ-המחלמ ןיא

 תודע ןעגנערב ןסייה ,סנטשרע ,ךיד ןעמ טעװ ,ןגָאז וטסעוו ױזַא .ףלָאװ רעד

 וטסעוו ּוװ .סנכערברַאפ עלַא יד ןעגנַאגַאב זיא עקשטנעה סנַאה יצ ,ןזיוװַאב ןוא

 ריד לָאז סע ביוא ןשינעעשעג יד ךָאנ טייצ רָאי ןעצ ,קרָאי-וינ ןיא תודע ןעמענ

 טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ןגערפ ךיד ןעמ טעװ ,תודע ןעגנערב וצ ןעגנולעג ןיוש

 ענייד רַאפ טעדרָאמרעד םיא ךָאד טָאה ןעמ .ףלָאװ רעדורב ןייד טעװעטַארעג
 יה ?קרַאמ ,תמא טשינ ,ןגיוא

 ,רעטקידלושרַאפ ַא יוװ ,טגָאזעג ליטש רע טָאה --- ןגיוא עניימ רַאפ ---

 ןיד ןעװעטַאר וצ שינעטלעהַאב ןייד ןופ סױרַא טשינ וטסיב .סָאװרַאפ ---

 | | ? רעדורב

 ,טנעקעג טשינ סע בָאה ךיא --

 -ַאר ןפלעה וצ ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,גנורעפטנערַאפ ןייק טשינ זיא סע --

 ,ןבעל ךעלשטנעמ ַא ןעוועט

 ןעוו ןשטנעמ ףניפ ךָאנ ףיוא טיוט םעד טכַארבעג ןעוועג טלָאװ ךיא --

 ,שינעטלעהַאב-ןזדלעפ רעד ןופ סױרַא טלָאמעד ףיול ךיא

 ,ןזייוװַאב ןייק טשינ טסָאה ןוא גנורעפטנערַאפ ןייק טשינ ךיוא זיא סָאד --

 עדייב סיוא ןעמ טרעה טכירעג ןיא ,ךָאד טסייו וד .ןעוועג ױזַא טלָאװ סע זַא

 ,םידדצ

 -עג קרַאמ טָאה -- !לעשַאר ,טַאקָאװדַא רעטוג ַא ןייז טנעקעג טסלָאװ וד ---
 עטצעל יד רַאפ לכיימש רעטשרע ןייז ןעוועג זיא סע .ןוטעג לכיימש ַא ןוא טגָאז

 טכירעג ןופ רודעצָארּפ יד ןוא קירָאטער יד טנכייצעגסיוא טסנעק וד -- .געט ייווצ

 .רעטכיר יד ןופ ןשינעטכַארט ןוא םידדצ עדייב ןופ תונעט יד ןוא
 לכיימש ַא ןוא טגָאזעג יז טָאה -- טַאקָאװדַא ןַא ןופ רעטכָאט ַא ןיב ךיא---

 ,םינּפ ןכיילב ריא ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה

 ,סע סייוו ךיא ---

 ,עיגָאלָאכיסּפ טרידוטש ךיוא בָאה ךיא ןוא ---
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 !לעשַאר עביל ןיימ ,ךיוא ךיא סייוו סָאד ---

 -ייו טָאה יז .טייקטיור עטכייל ַא ןזיװַאב ךיז טָאה םינּפ םענייש ריא ףיוא

 | :טגָאזעג רעט

 .רענייד זיא קילגמוא רעד .ןדעררעביא טשינ ךיד ןעק ןעמ זַא ,סייוו ךיא ---

 וטסיב יצ רעבָא ,ןליטשנייא טשינ ךיז ןעק רעדורב ןגנוי ןייד ךָאנ רעיורט רעד

 ןצנַאג םעד ןפָארטעג סָאד ךָאד טָאה סע ?קילגמוא םעד ןיא קיצנייאנואנייא ןעד

 ךָאד ךיז ןענעק רימ .ןעמוקעגמוא רעוװ ךָאד זיא החּפשמ רעדעי ןיא .קלָאפ ןשידִיי

 ליפ ,זדנוא ןופ רעקרַאטש ךָאד זיא ןעשעג זיא סָאװ ץלַא סָאד .ןפלעה טשינ

 ,רעקרַאטש

 .טנכערַאב ץלַא סָאד בָאה ךיא י--

 -ַאב טוג ןעוועג ָאי טסלָאװ וד ןעוו .טנכערַאב טשינ טסָאה ,קרַאמ ,ןיינ ---

 ןכוז ןפָאלעג טשינ ןוא דליוו ױזַא ןרָאװעג טשינ וטסלָאװ ,ךַאז עצנַאג יד טכַארט

 ,םי ןיא רעסַאװ ןּפָארט ַא ןכוז טפיול רענייא יו ,קרָאי-וינ ןיא רעדרעמ ַא

 | .ןענופעג ןּפָארט םעד בָאה ךיא ---
 ,ןילַא ךיז ףיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב טסליוװ וד .טשינרָאג זיא סָאד ---

 .ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא יורפ ַא ,עילימַאפ ַא רעבָא טסָאה וד .ךַאז ןייד סע זיא

 .סנבעל יירד ריד ףיוא טסגָארט וד ,טסייה סָאד .דניק ַא

 'ןיימ ןבעגוצקעװַא טיירג טונימ רעדעי וצ ןיב ךיא ןוא ביל ךייא בָאה ךיא --

 ,סע טסייוו וד ,ךייא רַאפ ןבעל ןגייא

 "עג רעטייוו טָאה יז .ןרערט טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ןענעז ןגיוא סלעשַאר

 ;טקיטשעג ריא טָאה זדלַאה ןיא ןוא טדער

 ,ןָאשייטס-ייצילָאּפ ַא ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןיב ךיא ,קרַאמ ---

 .רענעקָארשרעד ַא טגערפעג רע טָאה -- ?וטסניימ סָאװ ---

 .ןָאשייטס-ייצילָאּפ ַא וצ ןרָאפעגוצ ןוא דניק סָאד ןעמונעג בָאה ךיא ---

 ? סָאװרַאפ ---

 .ןײרַא זדנוא טסּפעלש וד .סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןדיימוצסיוא ---

 !יײצילָאּפ רעד ןיא ןעוועג טסיב ---

 ץלַא ןוא קינייועניא ןיײגוצנײרַא טומ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא ,ןיינ --

 .ךורבנעמַאזוצ-ןוורענ ַא ייב ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןלייצרעד

 ,טמעטָאעגּפָא רעטכייל טָאה רע

 "סיױרַא ךיוא טלָאװ ,ייז לייצרעד ןוא קינייװעניא ןײרַא ייג ךיא ןעוו ---

 .קיטסניג ױזַא טשינרָאג זיא סָאװ ,ןענידָאלק טימ רעטנָאלּפ רעצנַאג רעד ןעמוקעג

 ,טשינ ריד טלעפ רעמ ןוא ,עימַאגיב ןיא ןקיטכעדרַאפ ךיד ןעק ןעמ .ריד רַאפ

 ,עיצַאוטיס יד טרעגרערַאפ ךָאנ טסלָאװ

 .ןטלַאהוצסיוא סָאד חוכ ןייק רעמ טשינ ןיוש רעבָא בָאה ךיא .ךעלגעמ ---

 ןענידָאלק ןופ ןינע םעד ןבעגרעביא ןוא טַאקָאװדַא ןַא וצ ןייגוצ ןגרַאמ טסעװ וד

 ןידָאלק ןעוו זַא ,ביולג ךיא .טַאקָאװדַא ןייד וצ ןייגוצ טסנעק וד .טנעה ענייז ןיא
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד ןדנעטשמוא עכלעוו ייב ןבעגרעביא ןוא ןעמיטשנייא לָאז

 ןגלָאפ יד רשפא ןלעו ,ןוט וצ סָאד ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז וד ןוא יז ױזַא יו ןוא

 ,ןדייב רַאפ קיטסניג ןייז ןוא ןעלקיװטנַא שרעדנַא ץנַאג ךיז ןעק סע .ערעדנַא ןייז
 ןענעק סָאװ ןטנעמוקָאד עסיוועג טָאה יז זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןידָאלק ,ךיז טכַאד

 ,ןטנעמוקָאד עכלעזַא יז טָאה רעכיז .רעשזרעב טסייה יז זַא ,ןקיטעטשַאב
 ,טגָאזעג טשינ םעד ןגעוו יז טָאה רימ ---

 העש רעבלַאה ַא טימ טשרע ,זיוה ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,קרַאמ ---

 טריסַאּפ טָאה סָאװ סנ ַא טשינ ןעוװ .ןכָארבעצ ןצנַאגניא ןעוועג ךיא ןיב ,קירוצ

 -- טוג ןזָאלסיוא ךיז לָאז סע זַא ,טריפעגוצ טָאה טָאג ןופ טנַאה ַא זַא ביולג'כ ---

 ,דרָאמטסבלעז ןײגַאב טלָאװעג בָאה ךיא .טבעלעג ןעוועג טשינ רעמ ךיא טלָאװ

 -ץעג יז טָאה רע ,ןלעשַאר וצ ןפָאלעגוצ זיא רע ,ןעגנורּפשעגפיוא זיא קרַאמ

 י :טעשטּפעשעג ןוא םינּפ ןרעביא טשוק

 ךעלגעממוא רעבָא זיא סע .,ןוטעג-ייוו ריד בָאה ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז ---

 ךיז ןעק ךיא ,רימ ןופ רעקרַאטש ליפ זיא סע .ןעלדנַאה וצ שרעדנַא רימ רַאפ

 סױרַא ריִמ טסייר סע ,טקיניײּפ סע ,רימ ןיא טרעביפ סע .ןעניפעג טרָא ןייק טשינ

 ,שרעדנַא טשינ ןעק ךיא .ןבעל סָאד

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב טלָאװ ךיא ןוא רָאה ַא טלעפעג טָאה סע ,קרַאמ ---

 ,דניק סָאד .וצרעד ךימ טסגניווצ וד רעבָא ,ןגָאז טלָאװעג טשינ ריד סע בָאה ךיא

 גנולפייווצרַאפ ןיימ ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ןייוועג ריא .טעװעטַארעג ךימ טָאה

 ןופ סיורג יד יו ליפ ױזַא טלעפעג טָאה סע .ןבעל םוצ טכַארבעגקירוצ ךימ ןוא

 .עגר ַא
 -ץעגנָא ּפָאק םעד ןוא שיט ןופ דנַאר םעניא טנעה ענייז טנעלעגנָא טָאה רע

 סָאװ ךיז ייב ןכַאמּפָא טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןכַאלפ-טנַאה ייווצ יד ןיא טרַאּפש

 ? בייל ןייז ןיא יירשעג סָאד רעדָא ,ןלעשַאר ןגלָאפ רע ףרַאד יצ ,ןגרָאמ ןוט וצ

 ןיוש םיא טרעטַאמ סָאװ סָאד ןבעגפיוא ,טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד רע ןעק יװ

 .+? ןרָאי ליפ ױזַא

 -עג לעשַאר טָאה םעדכָאנ .ןגייוושליטש ןיא טיורב-טנוװָא ןסעגעג ןבָאה ייז

 שידִיי ַא ,לדיל-גיוו טקנעברַאפ ַא ןעגנוזעגוצ ריא טָאה יז ,ןפָאלש דניק סָאד טגייל

 טימ ךיז ןסָאגעגרעביא ,רעיורט טימ ןסָאגעגרעביא ךיז טָאה גנַאזעג סָאד .לדיל

 שטנעמ רעמערָא רעד סָאװ ןטסעדנימ םעד וצ ,ור וצ טפַאשקנעב רעקידארומ ַא

 .ךיז םורַא ןוא ךיז ןיא ןבָאה ליוו ןוא טרַאג

 ןעגניז טנעקעג טשינ רעמ טָאה לעשַאר .ןפָאלשעגנייא טשינ זיא דניק סָאד

 ןעוועג ּריא ןענעז ןגיוא יד .רעיורט טימ טלופרעביא ןעוועג זיא יז .עלעדיל סָאד

 ַא ןלייצרעד ריא לָאז רעטָאפ רעד טלָאװעג טָאה דניק סָאד .ןרערט טימ לופ

 ,ןטנװָא יד ןיא ןוט טפָא טגעלפ רע יוװ ױזַא ,עלהשעמ

 יַאװ רעקידנשטּפעש ַא טימ טָאה רע .דניק םוצ טגיילעגוצ ךיז טָאה קרַאמ = |

 טלייצרעד ריא טָאה רע .עלהשעמ ַא דניק םעד ןלייצרעד ןעמונעג עמיטש עמער
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 ךיז טָאה שריה רעד יװ ,ןטרָאג ןכעלגינעק ַא ןיא שריה םענעגנַאפעג ַא ןגעוו
 ךָאד ןוא ןטוג םעלַא ןופ טַאהעג ,ןצנַאלפ-ןעמולב ןוא רעמייב ןשיווצ טײרדעגמורַא

 םענייש םעד ןופ ןענירטנַא וצ ױזַא יװ געוו ַא טכוזעג ןוא ןעגנַאפעג טליפעג ךיז

 ,ןטרָאג

 רעפיט ,רעמערַאװ ,רעטפנַאז סנטַאט םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה דניק סָאד

 ריא טָאה קרַאמ .ןפָאלשעגנייא ןוא ךעלעגייא יד טכַאמרַאפ ךעלעמַאּפ ןוא עמיטש

 -או עכעלנייוועגרעסיוא ןַא יו טליפעג טָאה רע .ערדלָאק רעד טימ טקעדעגנייא

 "ער ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע ,בייל ןייז ןיא ןיירַא טסילפ טייקמער

 םוש ןייק ןוט טשינ רָאט רע זַא ,טסּוװעג זיולב טָאה רע .זיא סָאד סָאװ גנונעכ

 רעדָא קילגמוא זיא סע ןכלעוו ןעגנערב הלילח לָאז סָאװ ,טירש ןטלייאעגרעביא

 ,החּפשמ רעכעלרעדנווו רעניילק ןייז ןופ ןעמעוו וצ טייקכעלמענעגנַאמוא

 יא
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 -יצעג טכיל לקנוט ןיילק ַא טָאה רעמיצ םעניא ,ןפָאלשעג ןיוש זיא לעשַאר

 ןבָאה חומ םעד .רעטלגָאװרַאפ ַא ,רערעווש ַא ןעוועג זיא רעריא ףָאלש רעד .טרעט

 ַא ןופ דימ ןעוועג זיא יז ,ןטינשעג ןקיטייװ ןבָאה בייל ןיא ,טעטנעּפעג ןרַאמשַאק

 ןכיילג ןייק טָאה סָאװ ,ןייּפ ןופ גָאט ַא ןעגנובעלרעביא עקידארומ גָאט ןצנַאג

 ,ןבעל ריא ןיא גָאט ַא ךָאנ וצ

 ויב ןבעל עצנַאג סָאד .ןבוטש יד רעביא טעקנָאלבעגמורַא ךָאנ טָאה קרַאמ

 סעּפע ןיא ךיז רע טָאה םיצולּפ .ןסנַאוינ עלַא ןיא ייברַאפ םיא רַאפ זיא טנייה

 טשינ ידכ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא רעמיצּפָאלש םעניא ןײרַא זיא רע .טנַאמרעד

 ַא ןעמונעגסורַא רע טָאה דָאמַאק ןיא דָאלפוש ַא ץעגרע ןופ .ןלעשַאר ןקעוווצפיוא

 רע .רעמיצ-סמַאנפיוא ןיא ןיירַא זיא ןוא ,סױרַא קירוצ זיא רע .טרעװנָאק ןסיורג

 ,טרעוונָאק םעד טנפעעג ,שיט םייב טצעזעגוצ ךיז טָאה

 ,טקיטולברַאפ ,טשטיינקעצ ,לעג :טעמרַאּפ ןבירעגּפָא קיטש ַא ןעוועג זיא סע

 -טנַא ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז רַאפ ,שיט ןפיוא טכיילגעגסיוא סע טָאה רע

 ץיגרע רפוס ַא ןופ ןעּפ ַא טימ ענעבירשעג ,ענעבירעגּפָא ,עטלַא תויתוא טקעלּפ

 ןשיווצ .ענעבירשעג-טנַאה טימ ןוא תויתוא עטהביתכעג ,ןליוּפ ןיא לטעטש ַא ןיא

 ןסקַאװַאב ןעוועג זיא םיוב רעד ןוא ףױרַא םיוב ַא ןגיוצעג ךיז טָאה תויתוא יד

 ַא ןופ ,ןואג ַא ןופ לטיט ַא ,ונירומ ַא ,ןעמָאנ ַא גייווצ ןדעי ייב ןוא ,ןגייווצ טימ

 טָאה קרַאמ לפיוו .רַאבנעיילמוא ןעוועג ןענעז תויתוא יד .םימכח עסיורג ןופ ,בר

 זיא םיקוסּפ ןוא ןעמענ עצנַאג ןענעיילרעביא ןוא ןעגנערטשנָא טלָאזעג טשינ ךיז

 רעלעה ןעמָאנ םעד ןענעיילכרוד טנעקעג רע טָאה ָאד .ןעמוקעגנָא רעווש םיא זיא סע

 -יורג רעד ,רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר ןופ ןעמָאנ םעד עלעקניוו ַא ןיא ץיגרע ןוא

 ."בוט-םוי תופסות/, ,קירוצ רָאי טרעדנוה יירד טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,ןואג רעס

 .גנוגערפיוא סיורג ןופ טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה סָאד
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 יילַאמ ןופ בייל-בקעי רעקנעש רעד ,רעטָאפ ןייז טָאה טעמרַאּפ קיטש סָאד

 םיא טלָאװ ןעמ סָאװ רצוא ןטסרעייט םעד יװ ,ןבעל עצנַאג סָאד טיהעגּפָא ,ווָאנ

 ןוא ןדייז ןייז ןופ עדייז רעד ,ןדייז ןייז ןופ ןעמוקַאב סָאד טָאה רע .טױרטעגנַא

 ןיפ ןלייצרעד טרעהעג טייהרעניילק טָאה רעלעה יכדרמ .רוד ַא ךָאנ רוד ַא ױזַא

 ,ןגיוא יד ןיא טייקמורפ טימ לָאמעלַא רע טָאה טדערעג ןוא סוחי םעד רעטָאפ

 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןצינערג עלַא רעביא טייג סָאװ ןביולג ַא טימ

 יײפ םענייא ןופ םַאטשּפָא םעד טימ ,סוחי םעד טימ ןעװעג הכזמ םיא טָאה טָאג

 זיא םיא סָאװ דירפ ַא טעילוטעג ןצרַאה ןיא טָאה רע ןוא ,םינואג עטסערג יד

 ,טרעשַאב סע

 .טעמרַאּפ קיטש םעד ןגעװ טדערעג קינייו טָאה רעקנעש רעד בייל-בקעי

 ןוא תורמג יד טימ םענייאניא קנַאש-םירפס רעד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא סע

 רעיורט ןקיטלַאװעג ַא ןופ געט ןיא זיולב ןעמענסיורַא סע טגעלפ רע .ןתוינשמ

 -נָא טָאה רעיורט רעד ןעוו רעדָא ,בוטש ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,תובצע ןוא

 ,טקיטשעג ןוא טקירדעג טָאה טייקמערָא יד ןעוו רעדָא ,ןילַא םיא ןיא טרַאּפשעג

 ןעלגילפ יד ןעוו ןוא זיוה ןיא טקיניײּפעג ןעמעוו טָאה טײקנַארק ַא ןעוו רָאג רעדָא

 ,זיוה ןופ רעטצנעפ יד רעביא טרעטַאלפעג ןבָאה תומה ךאלמ ןופ

 טױרטרַאפנָא םיא זיא טעמרַאּפ קיטש סָאד זַא ,טביילגעג טָאה רעטָאפ רעד

 סָאד זַא ןוא ,זייב סָאדלַא ןופ ןרעו טמערישַאב ןוא טיהַאב לָאז רע ידכ ,ןרָאװעג

 .זיוה ןיא קילגמוא ןייק וצ טשינ טזָאל טעמרַאּפ קיטש

 םעד טקרעמַאב לָאמ ליפ רע טָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא ,יכדרמ ,רע ןעוו
 -נָא עסיורג טימ ןענעייל ןוא זיוה ןפיוא הרצ-תע ןא ןיא ןגָאלק ןוא ןטעב רעטָאפ

  טָאה רעקנעש רעד .טעמרַאּפ קיטש םעד ןופ תויתוא ענעבירעגּפָא יד גנוגנערטש

 ןעניימ טשינ לָאז ןעמ ,םַאטשּפָא םעד ןגעוו ןשטנעמ רַאפ טדערעג טשינ לָאמנייק

 ןגעו טמעשעג ךיז טָאה רע .סוחי ןייז טימ ךיז טמירַאב ,סיורג ךיז טלַאה רע זַא

 | קזיוה ןופ ענעגייא יד טימ וליפַא ןדער וצ םעד

 -כָאנ ,טעטש ןוא רעדנעל רעביא ןפלָאװ טימ טרעדנַאװעג סע טָאה םעדכָאנ

 סע ןוא ןפלָאװ ןופ רעּפרעק ןטיוט םעד ןופ ןעמונעגּפָארַא קרַאמ סע טָאה םעד

 וצ ןעועג רעווש זיא סע .,ןגָארטעג סע ןרַאפעג עלַא ןיא .ךיז ףיוא ןָאטעגנָא

 ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק סעכלעזַא .ווירב-סוחי םעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא ןביילג

 -רַאפ םייב ןעיירעלדניווש ײלרעלַא ןייז טנעקעג ןבָאה סע .ןבוטש עשידִיי ליפ
 רצוא ןַא ןעוועג סע זיא ןטַאט ןרַאפ רעבָא ,החּפשמ רעד ןופ ןעמעוו סָאד ןפַאש
 טלפייווצ ןעמ זַא ,טגָאזעג ןבָאה הלילח םיא לָאז ןעמ ןעוו .טסיירט ןופ לַאװק ַא ןוא
 -רעביא טנעקעג טשינ סע רע טלָאװ ,ווירב-סוחי םעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא

 טמוק רע סָאװ ,םעד ןיא רַאּפשנָא ןייז ןוא חוכ ןייז ןגיוצעג ךָאד טָאה רע ,ןגָארט

 .קידצ ןסיורג ַאזַא ןופ עזג רעד ןופ סױרַא

 טָאה רע ןוא רעּפרעק ספלָאװ ןופ ןעמונעגּפָארַא סע טָאה קרַאמ יו םעדכָאנ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,ןרָאי עלַא ךיז טימ טַאהעג סע
 ןיא ָאד .החּפשמ ןייז ןופ ענעמוקעגמוא עלַא יד ןופ קנעדנָא םוצ ןטלַאהעג סָאד
 -סױרַא ןטלעז סע ןוא טרָא רעכיז ַא ףיוא טגײלעגקעװַא סע רע טָאה עקירעמַא
 לָאמַא זיולב ,טדערעג טשינ םעד ןגעוו ןלעשַאר טימ וליּפַא טָאה רע .ןעמונעג
 סָאװ ,רצוא-החּפשמ ַא ,עימק-החּפשמ ַא סעּפע ןגעוו יװ ,טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג
 ,ןופרעד טרעװ םעד טשינ טסייוו ןעמ ןוא ּפָא-טיה ןעמ

 ןוא בייל ןייז טרַאּפשעצ טָאה גנולפייווצרַאפ יד ןעוו העש ַא ןיא ,רעטציא
 ךיז טָאה רע ןעו העש ַא ןיא ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ העש עטסגרע יד ןיא ,ןבעל

 טלָאװעג ךיז רע טָאה ,קילגמוא ןסיורג ַא ןופ דנַאר םייב ןענופעג תמא ןַא ףיוא

 טשינ טָאה רע .יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ רעקידנעקנירט ַא יו ,םעד ןיא ןּפַאכנָא
 -ריוו עסיוועג ַא ןבָאה ןענעק סָאװ ,תולוגס רעדָא תועימק םוש ןייק ןיא טביילגעג
 ,שינעדערנייא עשירעביולגרעבַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא סע .ףליה ןוא גנוק
 -ױַאּפ לקיטש םענעבירעגסיוא ,ןטלַא םעד וצ טעילוטעג ָאי ךיז טָאה רע סָאװ רָאנ
 רעד ךרוד חוכ ךיז ןיא ןּפַאזנייא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא טעמ
 -ןוא זיא עכלעוו ,החּפשמ רעטגייווצרַאפ רעסיורג ןייז ןופ ץנעטסיזקע ןעקילָאמַא
 קרַאמ טָאה ָאד ןוא ,ןפלעה טשינ רעמ ןיוש טעװ רענייק .ןרָאװעג ןטינשעגרעט
 ?םיא ןיא ןייז םקונ טשינ ךיז רע ףרַאד סָאװרַאפ ,רעדרעמ יד ןופ םענייא ןענופעג
 | ,םיא טימ ךיז ןגָאלשעצ שטָאכ

 / טשינ וליפַא ךָאד רע טלָאװ ,ץלַא סָאד-טָא ןוא דניק סָאד ,לעשַאר טשינ ןעוו
 עכעלטע ןפרָאװעגרעטנוא רעבָא רע זיא .עגר ַא ןופ לטסטרעדנוה ןייק טרַאװעג
 ןשַאווּוצּפָא ידכ ,סנבעל יירד ?ןביולרעד סָאד ךיז ,קרַאמ ,רע געמ יצ ןוא ,סנבעל
 ?רעדורב ןייז ןופ טולב סָאד

 ןרעו רענייז ץלָאטש רעד טעװ ,ךַאז עצנַאג יד ןגייוושרַאפ רעדיוו רע לָאז
 זיא תמא רעד לייו ,ןדחּפ ןבעל עצנַאג סָאד ןפור ןיילַא ךיז טעו רע .ןכָארבעג
 ..?ןעלדנַאה ױזַא טגעמעג רע טָאה יוװ :ױזַא ךָאד

 רַאפ טײרּפשעגסױא ןגעלעג זיא טעמרַאּפ ענעבירעגּפָא קיטש עטלַא סָאד
 -נָאלבעג טָאה רע .ןופרעד קילב ןייז ןסיײרּפָא טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןגיוא ענייז
 סנטַאט םעד טרעהעג ייז ןופ טָאה רע .תויתוא ענעבירעגּפָא יד רעביא טעשזד
 ןטַאט ןופ ןצפיז ןוא ןצכערק יד טרעהעג טָאה רע .ןייוועג סנטַאט םעד ןוא ןוגינ
 רע .בוט-םוי ןדעי וצ ךיז ןטיירגוצ סָאד ןוא ןענכוד סָאד ,ןגָאז-םיליהת ןייז ןוא
 -רַאפ יד ןעזעג ,וָאנילַאמ לטעטש ןצנַאג ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טרעהעג טָאה
 -מירָא ןוא תוקחד ,רעיורט ןופ ,הסנרּפ-לוע םענופ טגרָאזרַאפ ,רעמינּפ עטגרָאז
 סָאד ,תוחמש רעדָא םיבוט-םימי יד ןופ דיירפ יד ןעזעג ךיוא טָאה רע ןוא ,טייק
 ,ןעגנושיוטנַא ,סעביל ,תומולח ענייז ,טייקגנוי ןייז ,ןעזעג רע טָאה לטעטש עצנַאג
 ןיא ןסָאגעגפיױנוצ העש רעטעּפש רעד ןיא רעטציא ךיז טָאה ץלַא ,ןעגנונעפָאה
 ,רעיורט ןטסיוו ַא םיא ןיא ןפורעגסױרַא ןוא לטיּפַאק ןצרוק ןייא
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 .קערש ןוא רַאמשָאק ןיא טעב ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה לעשַאר

 יִז .טכיל רעמיצ ןטייוצ םעניא טקילברעד ,ןגיוא יד טכַאמעגפיוא טָאה יז

 -יא יז טָאה קערש יד .שיט םייב ןכרָאש ַא טרעהעג טָאה יז ,טירט טרעהעג טָאה

 :ןוטעג-ףור ַא טכייל טָאה יז .טלופעגרעב
 : קרַאמ --

 .וטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 ?לעשַאר ,טשינ טסּפָאלש וד --

 ,טעב ןופ ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז

 ןייז ןיוש זומ סע !ףיוא ךָאנ וטסיב סָאװרַאפ ןוא .ןפָאלש טשינ ןעק ךיא --

 | ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש רעייז
 ,טשינ גרָאז ןוא ,לעשַאר ,ףָאלש .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש זיא סע ---

 .רעוש רימ זיא סע !קרַאמ ,טשינ ןעק ךיא --

 .ןגיל ןבילבעג זיא טעמרַאּפ סָאד .שיט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 ! קרַאמ ,ָאד ןיירַא םוק --
 .רעמיצ:ףָאלש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע

 עריא ןטעלג ןעמונעג ןוא טעב ןופ דנַאר ןפיוא טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע

 ,טמַאלפעג ריא ייב ןבָאה ןקַאב יד .רָאה

 ? קרַאמ ,וד טסכַארט סָאװ ןגעוו ---

 .ןבעל ןכעלשטנעמ ןצנַאג ַא ןגעוו ---

 | ,עיפָאזָאליפ עטלַא ןַא -- |
 וצ ךיז טניול יצ טשינ ןיימ ךיא ,ץלַא סָאד ךיז טניול יצ טכַארט ךיא ,ָאי--|

 .ןבָאה רעדניק ,ןביל ,ןטעברַא ,ןפָאה ,ןדייל ןוא ןבעל

  ?וטסניימ ןעד סָאװ --
 ךיז טייקכעלגעמ יד טָאה ןעמ ןעוז ,קיטשינ ןבעל וצ ךיז טניול יצ --

 | .ןבייהוצפיוא
 ,ןוטעג-רעטיצ ַא טָאה יז

 .טסניימ וד סָאװ ייטשרַאפ ךיא --

 ןיא ןעד סע זיא סָאװ -- רעטרעוו יד ןגיוצעג רע טָאה -- ןעמעלַא ךָאנ --

 טשינ טייצ רעצרוק רעד ןיא לָאז ןעמ ןוא .בעווש-לגיופ ַא ,ַאזַא ליּפש ַא ?ןצנַאג

 טמוק סָאװ גָאט םעד טרעוו טשינ סע זיא ,טַאט םענייפ ַא וצ ךיז ןבייהרעד ןענעק

 | .ןגעקַא
 ---  קרַאמ ,טסליצ וד סָאװ וצ סייוו ךיא !

 ארומ טסָאה וד רָאנ ,קנַאדעג ןיא םיכסמ רימ טימ טסיב וד זַא ךעלגעמ ---

 ןףעמוק ןעק סָאװ םעד רַאפ ארומ טסָאה לייוו ,ןעגנערבוצסױרַא סָאד

 רעדעי .ןגלָאפ יד רַאפ ארומ בָאה ךיא רעבָא ,טכערעג ריד ביג ךיא .ָאי --

 ,טלדנַאהעג שרעדנַא טשינ טלָאװ זדנוא ןופ
 רענעבירעגּפָא קיטש ַא טגיל שיט ןפיוא טרָאד !לעשַאר ,סיוא ךימ רעה ---
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 דלעפ ןיא םיוב ַא ידו

 ,קיטש ַא טשלעפעג זיא סע ךעלגעמ .החּפשמ רעזדנוא ןופ ווירב-סוחי ַא ,טעמרַאּפ

 ךיא ןעיײל טעמרַאּפ םענעבירעגּפָא םעד ןיא רעבָא ,סטכע ןַא זיא סע ךעלגעמ

 ךיא .ןפָארטעג ןדִיי זדנוא טָאה סע סָאװ עידעגַארט עקידארומ עצנַאג יד סױרַא

 טשינ זיא ייז ןופ רענייק סָאװ ,החּפשמ עטגייווצרַאפ עסיורג ןיימ זיולב טשינ ןיימ

 .ןבעל עשידִיי ענעטינשעגרעטנוא עצנַאג סָאד ,ץלַא ןיימ ךיא רָאנ ,ןבעל ןבילבעג

 ..רעבָא ,קרַאמ ,ןליפעג ענייד ייטשרַאפ ךיא --

 טרָאד זיא ץלַא ,ץלַא -- םייה ןיימ ,לטעטש ןיימ ,טייקגנוי עצנַאג ןיימ ---

 .תויתוא ענעבירעגּפָא יד ןיא ָאד

 רעביא טזָאלעגּפָארַא ןעוועג זיא רעריא ּפָאק רעד .ןגיוושעג טָאה לעשַאר

 ַא ןיא טליהעג ןעוועג זיא רעריא רעּפרעק רעד ןוא ,זדלַאה ןופ טײקטעקַאנ רעד

 ןוא דנַאב רעד ןלַאּפעגּפָארַא זיא לסקַא ןייא ןופ ,דמעה-טכַאנ ןעיולב-לעה ,ןדייז

 ןופ טייקסייוו עקידנדנעלב קיטש ַא שינרעטצניפ-בלַאה רעד ןיא טקעלּפטנַא טָאה

 ,בייל ריא

 :דייר ענייז טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא קרַאמ

 ךיא .ןירעד טקוקעגניײרַא ןוא ןעמונעגסױרַא סע ךיא בָאה טנייה טשרע --

 ,חוכ ןשיגַאמ ןייק טשינ ןוא טּפַארק ןייק טשינ טָאה סע ,טשינרָאג זיא סע סייוו

 ָאטשינ זיא סע .טומ ,טײקרַאטש ןבָאה ףרַאד ךיא .טסיירט סע טיג רימ רעבָא

 ןבעגוצ ןוא ןקיטומ ךימ לָאז סָאװ רענייק ָאטשינ ,ןבעג רימ סע לָאז סָאװ רענייק

 טשיג לעװ ךיא זַא. ךַאװש ןיב ךיא זַא ,לעשַאר ,ארומ בָאה ךיא .חוכ לסיבַא

 ךיא .טייצ רָאי ןעצ רעביא ןיוש בערטש ךיא ןכלעוו וצ ,סָאד ןריפסיוא ןענעק

 . םעד ןופ לטסטנזיוט ןייק טשינ בָאה ךיא .טשינרָאג ַא ,רעכַאװש ַא ,ןדחּפ ַא ןיב

 ,ןּביױלג טַאהעג ןבָאה ייז .רעדורב ןיימ ןוא רעטָאפ ןיימ טגָאמרַאפ טָאה סע סָאװ

 רַאפ טלָאװ רעטָאפ ןיימ .ךַאז םוש ןייק רַאפ ךיז ןקָארשעג טשינ ,תוחוכ ,ןוחטב

 טקוקעג טשינ לָאמנײק טָאה רעדורב ןיימ .ןבעל קיטש ַא ןבעגעגּפָא הווצמ ַא

 וצ בירקמ ךיז ץלָאטש ןוא דובכ ןייז רַאפ טיירג ןעוועג ,ןבעל םענעגייא ןפיוא

 .רעקידוועקערש ַא ,גנילכַאװש ַא ,ןדחּפ ַא ןיב ךיא ןוא ,ןייז
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואסקעז

 ןיד ןוא םיטחו

 רעביא למיה רעד .רענייש ַא ,רעקינוז ַא ןעוועג זיא גָאט רע

 | ,ףיט ןוא רעטיול ,יולב ןעוועג זיא קרָאיד-וינ

 ַא יצ ןייא טימ ןעקנורטעגסיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 ןופ ןּפיל עטעפ יד טקעלַאב טָאה רע .ריב לעפוק ןסיורג

 -ןּפיל רעד ןיא טּפַאזעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,םיוש ןטעפ םעד

 טײרּפשעצ סיפ עדייב טימ ןענַאטשעג זיא רע .טייקישיילפ

 ןוא ,ןַאמ-רעטילימ רעשטייד ַא יו ,עזָאּפ עקידהּפצוח ַא ןיא .

 -ַאז ַא ןופ לכיימש רעכערפ ַא ןגעלעג זיא םינּפ ןייז ףיוא

 ,טייקנדירפוצ רעט

 ןעוועג זיא רעּפרעק ןייז .טנַאה ןיא לעפוק ןקידייל םעד ןטלַאהעג טָאה רע

 ַא ןיא זיא םיא רעטניה .עלַאה-ריב סָאטָא לקנָא ןופ לַאז ןסיורג םעד וצ טדנעװעג

 ,רַאב םעד ןופ רעמיטנגייא רעד ,ָאטָא לקנָא רעד ןענַאטשעג ךעטרַאפ ןגנַאל ןסייוו

 .רעסַאװ םענטומ ַא ןיא סעלפוק ןוא רעזעלג ןשַאוװעג ןוא

 ןַא טימ ןעמָאנ םעד ןעגניזעגסיוא ָאטָא לקנָא רעד טָאה --- !ןעכסנַאה ,ונ --

 ענייש יד ןבָאה טסעװ ןוא ןטַארייה ןיוש וטסייג -- טפַאשביל רענעבירטעגרעביא

 ןקעלַאב ךיז טסעװ .ןעכיורפ עשביה ,עטנוזעג ַא זיא יז .יורפ ַא רַאפ ַאמלעז

 ,גנוי רעביל ןיימ

 ןטימ ןוא גיוא עטכער סָאד טשטעװקרַאפ ךערפ ןוא שיניצ טָאה ָאטָא לקנָא

 זיא סנַאה .טשינ םענייק וצ ןוא לַאז ןסיורג םעד וצ ןוטעג קנווװ ןקיטייז ַא ןטייווצ

 לכיימש ןטעפ םעד ןּפַאכפױא טנעקעג טשינ ןוא םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ןעוועג

 ,לקנָא םעד ןופ

 טשרע טסיב -- .ןעגנַאגעגנָא רעטייוו ָאטָא לקנָא זיא --- קילג טסָאה וד ---

 ןעקניטש סָאװ ,ערעדנַא יו קילג רעמ ןיוש טסָאה ןוא קרָאיד-וינ ןיא טייצ רָאי ַא

 -רעד לענש ץנַאג ךיז טסָאה וד .רָאי קיצרעפ ןוא קיסיירד ,ןרָאי עשביה ןיויש ָאד
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 עטנוזעג עשּפיה ַא וצרעד ןוא טסימ יו טלעג טסָאה ,טפעשעג ןגייא ןַא וצ ןגָאלש

 ןייק ןפרַאד טשינ טסעוװ .ןעמערַאװרעד רענייב עטלַא ענייד ריד טעװ סָאװ ,יורפ

 | ! עכ-עכ-עכ ,טעב ןיא ןקעדוצ

 -עג טָאה רעּפרעק רעקיצלָאמש ,רעבָארג ןייז .טכַאלעצ ךיז טָאה ָאטָא לקנָא

 "יצעגרעטנוא ןבָאה טנעה ענייז ןיא רעזעלג יד .רעטכעלעג ןלופ ןייז ןופ טקוצ

 .רעמיטנגייא-רַאב םוצ טכיזעג ןייז טיירדעגסיוא טָאה עקשטנעה סנַאה .טרעט

 רַאפ ןעקנירט רימָאל ןוא -- טגָאזעג רע טָאה -- ריב לעפוק ַא ךָאנ --

 | - ,טנוזעג רעזדנוא
 וקימיוש טימ לעפוק םעד טליפעגנָא ,סַאפ ַא ןופ טּפַאצעגנָא טָאה ָאטָא לקנָא

 : ןסנַאה טגנַאלרעד ןוא ריב
 טשינ ,ןטעברַא טשינ טספרַאד וד .סנַאה ,עקירעמַא ןיא סעסקוס ַא טסיב --

 ַא ןייטש טשינ ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא ןוא ןגרָאמירפ ןדעי ייוובָאס ןיא ךיז ןגָאי |

 ,טפעשעג ַא ריד ןענעפע ,ןטַאריײה וטסעװ רעטציא ןוא ,סיפ יד ףיוא גָאט ןצנַאג

 טסָאה וד .דנַאטש ןייד ןופ ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .טוג רעייז .קיטײװי-ּפָאק ןָא

 .ןוט וצ טסָאה וד סָאװ טסייוו ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ּפָאק םעד

 -- טייקפייטש ַא טימ טדערעג סנַאה טָאה -- לקנָא ,וטסניימ ןעד סָאװ --

 ַא ןוא דרעפ ַא יװ ןעװערָאה ,ּפַאש ַא ןיא ןגײלקעװַא ךיז טעװ עקשטנעה סנַאה

 רע סָאװ ןגָאז ןוא ןלעפַאב ןבעג םיא ,ןריגער םיא טימ לָאז ןַאמרָאפ רעשידַיי

 טסּוװעג בָאה ךיא .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ךָאנ טשינ ?ןוט וצ טָאה

 סייוו ךיא ןוא -- גיוא ןַא טשטעווקרַאפ לופסינמייהעג רע טָאה -- וט ךיא סָאװ

 .ןוט וצ בָאה ךיא סָאװ
 ױזַא -- טעװעקַאטָאּפ לקנָא דעד טָאה -- סנַאה ,גנוי רעווַארב ַא טסיב --

 ,טנכערַאב ןוא גולק טסייה יױזַא ,ביל ךיא בָאה

 ןוא ןגעמרַאפ ַא ןעלמַאזנָא לעװ ךיא .גנַאל-וצ ןייז טשינ ָאד לעװ ךיא ---

 טעװ געוו רעד ןוא ןַאמלעז ןעמענ לעװ ךיא ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאפקירוצ לעוו

 ,קירוצ ןריפ
 ןענעפע טשרע ריד ךָאד טסייג ,געט ןופ עגַארפ ַא טשינ ךָאד זיא סָאד ---

 | .טפעשעג סָאד
 טלכימשעג סנַאה רעדיוו טָאה -- ןטפעשעג עקיטייז זיולב ןענעז סָאד --

 ץנַאג רע טָאה עציײלּפ רעד ףיוא ּפָאק ןייז טָאה שטנעמ ַא זַא --- לופסינמייהעג

 רעמ ךיז וטספרַאד רימ רַאפ .ייז ןופ טסייו רערעדעי טשינ סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא
 .ווט וצ בָאה ךיא סָאװ טוג רעייז סייוו ךיא .ןגרָאז טשינ

 ךיז טימ טסָאה וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ַאננַא עטנַאט ךיוא .ןעמ טעז סָאד ---

 ןַאַאה ,ןטייצ ענעי ןופ .טכַאמעג טוג סע טסָאה וד .ןטנעמיד ןוא דלָאג :ץַאש ןצנַאג ַא

 ןכערפ ַא ןטייוצ ןטימ ןוא גיוא ןַא טשטעווקרַאפ ָאטָא לקנָא טָאה רעדיוו

 .ןיימ ןקיטיידייוצ ַא ןבָאה טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןוטעג לכיימש

 .ןטינשעגּפָא ףרַאש עקשטנעה סנַאה טָאה -- קיטכיר --
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 יקסװָאנשזולד השמ

 .גנוי ןיימ ,סענזיב יד וצ סיוא ךיז טסגיוט וד --

 טיורטעגנָא רימ טָאה ןעמ .ןַאמ-רעטילימ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא -- |

 ךיא ןוא טעברַא ליפ טסָאקעג ךימ טָאה סע .סנטסָאּפ ןוא רעטרע עטסקיטכיוװ יד

 ןעוועג זיא סָאװ ןוא טמוק רימ סָאװ ,סעּפע ןרָאּפשוצּפָא ןעוועג טקיטכערַאב ןיב

 | .רימ רַאֿפ טמיטשַאב

 ,טנכערַאב טוג רעייז ---

 טייו לָאמעלַא רע טעװ ,טפנוקוצ ןייז רַאפ ןטכַארט ףרַאד שטנעמ ַא --

 .ןָאט ןשיּפָאזָאליפ ַא ןגָאלשעגנָא עקשטנעה סנַאה טָאה -- ןייגרעד

 ןוט-עילוה ַא טעװ ןעמ .טַאריײה יד רָאפ טמוק םורַא געט עכעלטע ןיא ---

 .ךעליירפ רעייז ןייז טעוו סע --- סעצנָאװ יד טקעלַאב ךיז ָאטָא לקנָא טָאה ---

 .ןקידיילרעד וצ ןכַאז ליפ ליפ ןבָאה רימ .ןַאמלעז ןעז טנייה ךָאנ לעוװ ךיא --

 -עפע ןלעוו רימ סָאװ ,טפעשעג םעיינ םעד רַאפ ןטיירגוצ ץלַא ךיוא ךָאנ זומ ךיא

 ,טַאנָאמ-קינָאה רעזדנוא ךָאנ ךיילג ןענ

 ,רעּפרעק םענעסָאגעגנָא ,ןכיוה ןייז טכיילגעגסיוא טָאה עקשטנעה סנַאה

 ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןַאמרעטילימ רעתמא ןַא יו גנעל רעד ןיא ךיז ןגיוצעגסיוא

 ַא ןופ רעייפ ַא טימ ,רעגיז ַא ןופ ןערב ַא טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא ענייז ,טסנרע

 טָאה רע .ןעמוקעגייב םיא ןוא ןכַאװש םעד ,אנוש ריא ןלַאפַאב זיא סָאװ ,היח

 רעד טימ ןּפיל עקישיילפ יד טקעלַאב ךיז רעדיוו ,ריב לעפוק ןטייווצ םעד טּפוזעג

 ,טייקטעפ רעקימיוש

 "עג רעטייו רע טָאה --- ןריפוצכרוד ןכַאז ענעדישרַאפ ךָאנ בָאה ךיא ---

 ,טוג קעװַא ןיוש טעװ ץלַא ןוא -- טדער

 טָאה יז .ַאננַא עטנַאט עקיד ,ענעסָאלפעצ יד ןעמוקעגניײרַא זיא רַאב םעניא
 ןעוועג ןענעז ןקַאב עטיור עריא .ןסנַאה טימ ,ָאטָא לקנָא םעד טימ טסירגַאב ךיז

 -סופ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא יז ,לכיימש טימ ןסָאגעגנָא

 סיוא ןוא סעזעג ריא ףיוא ןוח ַא יו טצעזעגקעװַא ךיז ךעלטיירב .,עינַאמרַאה

 ענרענייב יד ןופ טייקלופ יד רעביא רעגניפ יד טימ ןוטעג-ריפ ַא ןגעוו-טייהניווועג

 ,ןשיװַאלק

 עטַאשט ַא יו ,ןעגנַאלק ןוא ןדרָאקַא ןוטעג-גָארט ַא ךיז ןבָאה רַאב ןרעביא

 ןדרָאקַא יד .ילפ-טפול רעד ןיא ןוטעג-סיר ַא ךיז ןטלָאװ לגייפ עטרעביושעצ

 עטכידעג יד טרעדורעגפיוא ןבָאה טנעמורטסניא םעד ןופ עקידנעמורב ,עפיט
 -עג ךיז טָאה רענייא סָאװ ,רענעמ ייווצ יד ןופ דייר יד ןוא רַאב םעד ןופ טפול

 ןעווערטיכרעביא טלָאװעג ןוא רעגילק ,רעקרַאטש ,ןרעדנַא םענופ רעסערג ןטלַאה

 .לרעטכעלעג ןכערפ ןוא לכיימש ןשיניצ ַא סעּפע טימ

 לײט .,ריב ןעקנורטעג ןבָאה לייט .רענעמ ךָאנ ןעוועג ןענעז רַאב םעניא

 צרעדנַא רָאג .קיטילָאּפ ןגעו טדערעג ןבָאה ערעדנַא .ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ,ןעגנוטייצ עשטייד טנעיילעג ןבָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ""שטנעה סנַאה וצ רעּפרעק ןלופ דיא טימ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ַאננַא עטנַאט

 -ןעגנַאגעגוצ ןוא ָאטָא לקנָא םעד ןייטש טזָאלעג טָאה רע ,ןוטעג-ףור ַא םיא ןוא ןעק
 ,ריא וצ

  -לעז ןגעוו ,הנותח רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעו טגערפעגסיוא םיא טָאה יז

 | ,טנוזעג ןייז ןגעוו ןוא טפעשעג םעיינ םעד ןגעוו ,ןַאמ

 -ףשגפיוא טוג ןעוװעג זיא רע .ךיז טלציוועג ,טסַאּפשעג ריא טימ טָאה רע

 . ןייז וצ סָאװ ןגעוו ,ןעיירפ וצ ךיז סָאװ ןגעו טַאהעג טָאה רע .גָאט םענעי טגייל
 ,ןדירפוצ

 'טלעג סָאד .רַאלָאד טנזיוט ןיינ ןופ עמוס עלופ יד ןעמונעגּפָא טנייה טָאה רע

 .שסיורג ַאזַא ןמוזמ ןיא טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע .טמערַאװעג םיא טָאה

 . .ןברַאפ עקיטכיל טימ ,ןברַאפ עװעזָאר טימ ןעזעגסיוא םיא טָאה ץלַא ,טלעג עמוכ

 ןסקַאװ טעוװ ,ןרירעּפסָארּפ טעו טפעשעג סָאד .ןַאמ ןכייר ַא ןעזעג ךיז טָאה רע
 .,טלעג ליפ ןייז טרעו טעוװ טפעשעג סָאד ןעוו ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןוא

 -קירוצ ןַאמלעז ןייז טימ ןוא רעטלעג יד ןרַאשנעמַאזוצ ,ןפיוקרַאפ סע רע טעװ

  סיורג ַא ןענעפע ןוא ןילרעב ןיא ןצעזַאב ךיז ןלוו ייז .דנַאלשטייד ןייק ןרָאפ

 ןעמָאנ ַא טיריזַאטנַאפסיױא וליפַא טָאה רע .ןעלקיטרַא עשירטקעלע ןופ טפעשעג

 "עג ןערַאװ:עשירטקעלע סעקשטנעה סנַאה, :דנַאלשטיײד ןיא טפעשעג ןרַאפ

  ןיא טעּפש זיב ןוא גָאטײב רעטכיל טימ ןצילב טעוװ רענייז ןעמָאנ רעד ."טפעש

 ..ןעז ךעלטייד סע ןלָאז עלַא ,טכַאנ רעד

 :טירטס רעטנצרעפ רעד ףיוא טפעשעג ןייז טעוװ ,ןעו-סָאװ זיב ,לייוורעד

  ןופ ךַאפ סָאד טוג רעייז ןעק עקשטנעה סנַאה .טוג רעייז ןייג קרָאי-וינ ןיא

  טָאה רענבַאשז לוַאס ,ןַאמרָאפ רעשידִיי רעד יו ױזַא טשינ ,סקינַאכעמדָארטקעלע

 .לגיטש ןוא סעסקוס רעסיורג ַא ןייז ָאד טעוװ ,עקשטנעה סנַאה ,רע .ןענַאטשרַאפ

 רעד ךָאנ ךיילג ,םורַא געט עכעלטע ןיא .טוג ןטלעז ףיונוצ ךיז טגייל ץלַא .ךיוה

 יד ןופ סעּפע רעדיוװ ןפיוקרַאפ ןוא רחוס-גנוריצ םעיינ ַא ןכוז רע טעװ ,הנותח
 ,ךיז ייב טָאה רע סָאװ ,גנוריצ

  -נועצ ַא ןעװעג םיא זיא טימעג סָאד .טגיילעגפיוא טליפעג ךיז טָאה רע

 -רעד סע סָאװ םעד ןֹופ ,טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה רע סָאװ ,םעלַא םעד ןופ סנעג

  ןוא ןייש טימ ,קידנצנעלג ןביוהעגנָא ךיז טָאה ענייז ערעירַאק יד .םיא טרַאװ
 : ,גנוכיירגרעד ןוא גייטשפיוא ןַא טימ ,גיז

 / -ױזַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע .הלכ ןייז ןענעגעגַאב טפרַאדעג טנייה טָאה רע

 - ,ליופ ןעוועג רע זיא םעלַא םעד ייב ןוא ןרעװ טריפעגכרוד ןזומ סָאװ ןכַאז ליפ

  שַאט ןיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רַאלָאד טנזיוט ןיינ יד טמערַאװעג םיא ןבָאה סע

 ,טרעוו ןסיורג ַא ןופ גנוריצ רעקיטש עכעלטע יד ןוא

 -יל ןוא סעידָאלעמ עכעלטע ןליּפשוצסיוא ַאננַא עטנַאט יד ןטעבעג טָאה רע
 וצ טפַאשקנעב יד ,טּפַאכעגנָא םיִא טָאה טפַאשקנעב יד .ביל טָאה רע סָאװ רעד
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 יקסװָאנשזולד השמ

 רעד ןיא רעציפָא ןַא ןעוועג זיא ,עקשטנעה סנַאה ,רע ןעוו ,ןטייצ עקילָאמַא יד

 ,ןשטנעמ רעקילדנעצ רעביא ןשרעה טנעקעג טָאה ןוא ײמרַא רעכיײררָאלג רעשטייד

 ,עקסטַאדלָאס ,ביל טָאה רע סָאװ ,רעדיל ענייז םיא רַאפ טליּפשעג טָאה יז

 -רָאלג רעשטייד רעד ןעגנַאזעג:ביול ,ןעגנַאזעג-רעטילימ ,רעדיל עשירעקנוי

 ...ןגיז עלַא יד ןוא ײמרַא רעכייר

 ןליּפש ריא ןופ םטיר ןוא טקַאט םוצ רעּפרעק ןטימ ןגױװַאב ךיז טָאה רע

 עליטש ,עטקנעברַאפ ,ענעגיוצעצ ןעגנַאלק ןבעגעגסיױרַא טָאה עינָאמרַאה-סופ יד

 ..ערעכעה ןוא
 ריא טָאה רע .טייקיליװטוג ריא רַאפ ַאנַא עטנַאט רעד טקנַאדַאב טָאה רע

 סױרַא ןוא ריא טימ ךיז טנגעזעג ,ןקַאב עטברַאפעג טיור יד רעביא טשוקעג

 ,ןסיורד ןיא
 זא לא
8 

 .גָאטימכָאנ רעגיײזַא יירד ןעוועג זיא סע

 ַא למיה רעד ,רעקינוז ַא ,רענייש ַא ןעוועג זיא גָאט רעקידרעטניוו רעד

 ,ךייט-ןָאסדָאה ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טניוװ רעפרַאש ַא .רערָאלק-ןטלעז ַא ,רעיולב

 ,טלַאק ןוא קידנשירפרעד ,ףרַאש

 .ןעניגַאב ןעירפ םעניא ןפָאלשעגניא זיא רעלעה קרַאמ

 ,ןפמערק ןיא גנַאלש ענעגָאלשעג ַא יװ ןפרַאװעג ךיז רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 קיטש םעד רעביא ןקילב ענייז טימ טעשזדנַאלבעג ןלעשַאר טימ טדערעג ,טדערעג

 .ןפָאלשעגנייא רע זיא גָאטרַאפ טשרע .ווירב-סוחי סרעטָאפ םעד ,טעמרַאּפ

 יד .גָאט ןבלַאה ךָאנ ,טעּפש רעייז ןעוועג זיא סע .טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע

 רעשיגַאיצענעװ רעד ךרוד ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה ןוז-רעטניוו רעד ןופ ןלַארטש

 ,רעטצנעפ יד רעביא גנוליהרַאפ
 ךיז טָאה יז ןסע עלעדיימ םעד טיירגעג ןוא ךיק ןיא ןעוועג זיא לעשַאר

 סע ןעוו ,רעגייז ַא סנייא ןטרַאװּפָא דניק סָאד טלָאװעג טָאה יז לייוו ,טלייאעג

 .לוש רעד ןופ םייהַא טמוק
 ,טנַאעג טָאה רע .טײהרעקידעכַאװ ןגיל טעב ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא קרַאמ

 טרעיול טנייה ,ןבעל ןייז ןיא געט עטסקידנרידיצעד יד ןופ רענייא זיא טנייה זַא

 טעװ רע ןוא ןריגיריד םיא טימ טעװ סָאװ ,טפַארק עמייהעג ַא סעּפע םיא ףיוא

 .טקגיטסניא םעד ןוא ליפעג ןייז רָאנ ,ןליוו ןייז טשינ ןפרָאװעגרעטנוא ןייז

 .ןליוו םעניא טײקּפמעט ַא ךיז רעביא טליפעג ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 טכַארטַאב רעמיצּפָאלש םעד ןיא ץלַא ןוא ןגיוא יד טכַאמעגפיוא רעדיוו טָאה רע

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג סע טלָאװ רע יוז

 -נעגנילק סָאד טרעהעג רע טָאה רעמיצ ןטייווצ ןופ ,טעב ןופ ּפָארַא זיא רע

 םיא טָאה סע .ןלעשַאר ןופ לוק עקידעגנילק סָאד ןוא עלעדיימ ןייז ןופ לוק עקיד

 טגנעה דרעװש-סעלקָאמַאד ערעטצניפ ַא סָאװ םעד בילוצ ,ץרַאה םייב טמעלקרַאפ
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יוװ

 ? קידלוש ייז ןענעז סָאװ ?ןייז טעוװ טנייה סָאװ טסייוו רעוו .זיוה ןרעביא

 ןענעז סָאװ סעקזילַאװ יד ןופ םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ וויטקניטסניא זיא רע |

 רעפרַאש ַא ןגיל טפרַאדעג טָאה טרָאד .רעמיצ םעד ןופ קנַאש ַא ןיא ןגעלעג

 -ָאלק טימ זיא רע ןעוו ,ןגרָאמירפ םענעי ךיז ייב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעסעמ

 ַא רעבירַא ,רעדעפ טרעבָאר ,רעגניז לגייפ ,םיוב הנח ,רעלדַא ןָאמָאלַאס ,ןעניד

 -רעד ןבָאה ןוא ץענערג רעשינַאּפש רעד ייב ,גרעב-ןעיינעריּפ יד ןופ קיטשי

 ַא טימ ,רעסעמ ןפרַאש ַא ךיז ייב טַאהעג טָאה רע .ןשטייד ייווצ יד טעדרַאמ

 וצ גונעג זיא סע ,ןבעגעג רעסעמ סָאד טַאהעג םיא טָאה ןידָאלק .רעדעפ-גנורּפש

 עקיצנַאלג ענעלָאטש סָאד ןוא רעדעפגנורּפש רעד ייב קורד ןקרַאטש ַא ןבעג

 .ךַאמרַאפ םענעלָאטש םעד ןופ סױרַא טגנירּפש רעסעמ-לגיּפש

 ,עינַאּפש ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןרָאי עלַא טיהעגּפָא רעסעמ סָאד טָאה רע

 ץזילַאװ ַא ןיא סע ןטלַאהַאב ,עקירעמַא ןייק ךיז טימ טכַארבעגטימ סע םעדכָאנ

 ,טייצ רָאי עכעלטע ןיוש ןעזעג טשינ סע טָאה רע ןוא

 -רַאפ ,םיצפח טימ לופ ןעוועג זיא יז ,עזילַאװ יד טנפעעג רעטציא טָאה רע

 עזילַאװ רעד ןופ ףיט רעד ןופ ןוא טרעטשינעג טָאה רע .ןכַאז-עזייר ענעדיש

 טָאה רע .טנַאה עטציהעצ יד טליקעג םיא טָאה סע .רעסעמ סָאד ןעמוקַאבסױרַא

 קיצנַאלג ַא ןוא רעדעפגנורּפש רעד ייב ןוטעג"קורד ַא ,עקזילַאװ יד טכַאמרַאפ
 .ץעז ןקיטסַאה ַא טימ ןעגנורּפשעגפיוא טָאה לָאטש קיטש

 ןוא ךעלמייהמוא טצנַאלגעג טָאה ץיּפש רעד ,ףרַאש ןעוועג זיא רעסעמ סָאד

 טסּוװעג טשינ סעּפע ןוא טנַאה ןיא רעסעמ סָאד ןטלַאהעג טָאה רע .קידנעיצוצ

 ,ןטייז עלַא ןיא טיירדעג סע טָאה רע .ןוט וצ ךיז טימ ןוא ןוט וצ םעד טימ סָאװ

 ךיז ייב ןבָאה וצ טשינ רעסעב :ּפָאק ןיא ןוטעג-גָאלש ַא םיא טָאה קנַאדעג ַא

 לײזטסּוװַאב ןלופ ןטימ זיא רע זַא ,ןסייה ןעק סע .טשינ גיוט סע .רעוועג םוש ןייק

 ןגָאלש ,םיצולּפ ןלַאפַאב ןעמ ףרַאד שטייד םעד .שטנעמ ַא ןדרָאמרעד ןעגנַאגעג

 ,ןזָאלּפָא טשינ רעמ ןוא זדלַאה םייב םיא ןּפַאכנָא ןוא ּפָאק ןרעביא םיא

 ןוא רעסעמ סָאד ןפרָאװעגנײרַא ,עזילַאװ יד טנפעעג ןוא וצ קיטסַאה זיא רע

 ,טרָא ןבלעז ןפיוא טלעטשעגקירוצ

 רעביא טזָאלעג ןוא שוד ַא ןעמונעג ,רעמיצ-דָאב ןיא ןיירַא רע זיא םעדכָאנ
 יד ןיא טולב סָאד ןבירטעצ םיא טָאה סע .רעהפיוא ןָא רעסַאװ סָאד ןפיול ךיז

 -עג טָאה רעסַאװ סָאד .רעטשירפרעד ,רערעטנומ טליפעג ךיז טָאה רע .ןסעפעג

 .ןגינעגרַאפ סיורג טפַאשרַאפ םיא ןוא ביל סָאד ןכָאטש
 -ידנגייוש ןסעגעג טָאה רע .ךיז ןָאטעגנָא ,רעמיצ-דָאב ןופ סױרַא זיא רע

 -טע ןלעשַאר טימ ןפרָאװעגכרוד זיולב טייצ וצ טייצ ןופ .טײצלָאמ ןייז טייהרעק

 | .רעטרעוו עכעל

 ,ןקרַאמ וצ טגָאזעג ןוא עלעטיה ַא ,לטנַאמ ַא ךיז ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טָאה יז

 .דניק ןטימ ,קירוצ ןייז דלַאב טעוװ יז זַא

 ,זיוה םעניא ןײלַא ןבילבעג זיא קרַאמ
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 ץצנַאג טנכערַאב טָאה עגר עדעי .לענש קידרעביפ טעברַאעג טָאה חומ רעד

 ןצנַאג ןרעביא טכַארבעגסױרַא .טרעפטנעעג ןוא טגערפעג ,ןעמעלבָארּפ טימ ןטלעוו

 ,טומ ,ןליוו ,גנורעווילגרַאפ ,קערש ןופ סעיצַארביוװ בייל
 סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה דניק ןטימ לעשַאר טניז ךרוד ןענעז טונימ עכעלטע

 ,זיוה

 םעד ךיז ףיוא טּפַאכעג .טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא םיצולּפ ךיז טָאה קרַאמ

 סױרַא לענש זיא רע ןוא ןעקנורטרעד טשינ עוװַאק ןייז טזָאלעג ,טוה םעד ,לטנַאמ

 | .סַאג ןיא
 ַא .תוחור ןוא םידש ןופ טגָאיעג טרעוו רע זַא ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה רע

 ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ טפַארק ַא ,טרַאּפשעגנָא םיא ןיא טָאה טפַארק עדליוו

 .ןעמיוצ וצ טשינ ןוא ןרילָארטנָאק וצ דנַאטשמיא
 ףיוא ןעמוקעגסיורַא זיא רע .סַאג רעד רעביא לענש ןעגנַאגעג זיא רע

 וצ ןרָאפ ןסייהעג ןוא ךיז טצעזעגניירַא ,יסקַאט ַא ןפורעגוצ טָאה רע .ייװדָארב

 .סַאג רעטסקיצכא-ןוא-יירד רעד ןופ טייז-טסיא רעד

 -ייא ןַא יו ןעזעגסיוא םיא רַאפ טָאה ליװקרָאי זיב ןרָאפ טונימ ןצפופ יד

 ןטלעוו עצנַאג ?טבעלעגרעביא טשינ טייצ רעצרוק רעד ןיא רע טָאה סָאװ .טייקיב

 ,החּפשמ רעצנַאג ןייז ןופ גנוטָארסױא יד ,תומחלמ ןוא סעיצולָאװער ,סמערוטש

 .ןריהעג יד ןיא ,טולב ןיא ,חומ ןיא ייברַאפ םיא ןענעז טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ

 יא גנובעלרעביא ןַא ךָאנ .טימעג ןייז טמערוטשעגפיוא טָאה גנובעלרעביא עדעי

 ..גנורעווילגרַאפ ַא ,עיטַאּפַא עקידעגר ַא ןעמוקעג

 ןוא סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יסקַאט יד

 יוינעווע עטייווצ

 טימ טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה סָאד .ליבָאמָאטיױא ןופ סױרַא זיא קרַאמ

 -לעוו ןיא טסּוװעג טשינ ןוא עלייוו ַא ןייטש ןבילבעג זיא רע .סרעמַאה רעטנזיוט

 וצ ןייגוצ טעוװ רע זַא ,טסּוװעג יונעג טָאה רע םגה ,ןייג ףרַאד רע גנוטכיר רעכ

 טייו טשינרָאג ךיז טניפעג קנעש עקיזָאד יד ןוא ,ָאטָא לקנָא ןופ קנעש רעד

 -עג טשינ סעּפע ךיז טָאה רע ,ןייז טרָאד רע ןעק ןטונימ יירד ןיא .ןענַאדנופ

 ַא טימ יװ טוג ױזַא .טּפמעטענּפָא ןרָאװעג ןליו רעד זיא רעדיוװ לייוו ,טלייא

 -פרַאש רעקידארומ ַא טימ ןליוו רעד טקעװרעד םיא ןיא ךיז טָאה קירוצ עלייוו

 .ןליוורעדיוו ןוא טײקּפמעט ןעמוקעג רעטציא זיא ױזַא ,טייק

 ,למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה רע

 ,קיטכיזכרוד ןוא ןייש ,רעטיול ןוא יולב ןעוועג זיא למיה רעד

 טימ ןָא-טריפ סָאװ למיה ןיא טָאג ַא ָאד זיא סע ?למיה ןיא טָאג ַא ָאד זיא

 טלעװ רעד ףיוא ּפָא ךיז ןליּפש סָאװ םישעמ עלַא יד טימ ,ןשינעעשעג עלַא יד

 ?ןקילגמוא עלַא יד וצ טזָאלרעד רע טָאה סָאװרַאפ .טייקיבייא רעד ןופ עגר עדעי

 ,החּפשמ ןייז ןופ גנוטכינרַאפ רעד וצ ,ןדִיי ןענָאילימ ןופ גנוטָארסױא רעד וצ

436 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 םעד ןבעל טזָאלעג רע טָאה סָאװרַאפ ןוא ,ףלָאװ רעדורב ןייז ןופ םוקמוא םעד וצ

 ?עקשטנעה סנַאה שטייד

 ?ןבעל ןבילבעג עקשטנעה סנַאה רעד עקַאט זיא סָאװרַאפ

 ,זָאנ רעד רעטנוא ָאד ךיז טניפעג רע ,ןבעל ןבילבעג זיא שטייד רעד ביוא

 טָאה ױזַא .ליצ רעטמיטשַאב ַא רעכיז זיא סע .המקנ ןעמענ םיא ןיא ןעמ ףרַאד

 בייל-בקעי ןופ ןוז םעד ,ןיכדרמ ,םיא ףיוא טרַאװ ןעמ .טריפעגוצ ןרעוו טפרַאדעג

 .רעלעה עצנירּפש ןוא
 םיצ לרוג רעד טרעיול לָאמעלַא טשינ ,ןלָאצַאב ןעמ ןעק לָאמעלַא טשינ

 ,ןיכדרמ ,םיא רַאפ טיירג העש יד זיא רעטציא רָאנ ,רעכערברַאפ ןרַאפ ןטכעלש

 טכַאמ עטַאט רעד ןעוו ,רעכעב-תבש םענרעבליז םעניא ןייוו רעד זיא סע יוװ לופ

 | .שודיק םיא רעביא

 ,חילש רעד ןייז ךָאד זומ רעצעמע .ןלָאצַאב םיא ךָאד זומ רעצעמע

 .ירעלעה קרַאמ ,רע ןייז רעטציא טעװ חילש רעד ןוא

 ןגיוא יד ,למיה םוצ ןדנָאװעג ןעוועג ןענעז רענייז ּפָאק רעד ןוא ןגיוא יד

 סָאװ טרעהעג טשינ ןיילַא טָאה רע .טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל יד ,טכוזעג ןבָאה

 -רעוו יד טגָאז רע זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה םיצולּפ רעבָא ,טעשטּפעשעג טָאה רע

  יתדוצמו יסחמ 'הל רמא ,ןנולתי ידש לצב ןוילע רתסב בשוי;; םיליהת ןופ רעט

 ךיז ןבָאה רעטרעוװ יד .."תווה רבדמ שוקי חּפמ ךליצי אוה יכ .וב חטבא יהלא

 ןעבייוועג ןופ רענעט עקידנעייגסיוא יוװ ,ןצכערק יװ ןּפיל יד רעביא טשטילגעג

 ..ןדרָאקַא-לדיפ ענעכָארבעגרעביא ןופ
 .ןרערט טימ ןרָאװעג טליפעגנָא םיא ייב ןענעז ןגיוא יד

 שטנעמ רעטקינײּפעצ ,רעמַאזנייא ןַא טייטש סע יװ ןעזעג רעװ ןיוש טָאה

 ,שינעלּפַאצ ריא טימ ,טָאטש עקיטכעמ עקישיור יד ,קרָאי-וינ ןופ סַאג ןטימניא

 -רַאפ ,רעיורט ,לכיימש ,ןדייל ,ןדיירפ ,טייקסטוג ,טייקזייב ,ָאּפמעט ,רעדורעג

 ועזעג רעװ ןיוש טָאה ?ןייוועג ןוא דיירפ רעקידערַאנעג ןיײלַא רעדָא רעטליּפש

 טעב ןוא טָאטש רעקיטכעמ רעד ןטימניא שטנעמ רעמַאזנייא ןַא טייטש סע יו

 ןסערפעצ םירוסי יד ,ץענערג ַא ןָא םירוסי טימ טלופעגרעביא זיא ץרַאה ןייז ?טָאג

 ,םיא ןקינײּפרַאפ ןוא םיא
 -וינ ןיא ןשטנעמ עמַאזנייא יד ןופ רענייא ןעוועג רעטציא זיא רעלעה קרַאמ

 -רַאפ ןרעוו ןוא טייקיטכערעג ןכוז סָאװ ,טָאג וצ ןטעב רעדָא ןענייוו סָאװ ,קרָאי

 .רעיורט ןוא תונעט ,לפייווצ ןופ טקינײּפעצ ,טמוטש

 טָאה רע .טרַאװעג טשינ ןוא למיה ןופ רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג ָאי טָאה רע

 טשינ טעוװ רעפטנע ןייק ,ןריסַאּפ טשינ ָאד ןלעװ םיסנ ןייק זַא ,טסּוװעג ךעליירג

 ענייז וצ ,לרוג םענעגייא ןייז ןוא ןילַא ךיז וצ טלעטשעגסיוא זיא רע .ןעמוק

 .רעיורט ןטסיװ ןייז ןוא ןעגנולדנַאה ענעגייא

 .יירד בלַאה ןעוועג זיא סע .לרעגיײז-טנַאה ןייז ףיוא ןוטעג-קוק ַא טָאה רע

 .וטעג-לּפַאצ ַא ךיז טָאה רעּפרעק ןייז
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 .רענייב עלַא רעביא ךרודַא םיא טייג רעדיוש ַא יװ טליפעג טָאה רע
 סָאװ ַאזַא ןוגינ ַא ,ןעגנוזעג םיא ןיא סעּפע טָאה קינייװעניא טרָאד ץעגרע

 -עג רע טָאה קירוצ ןרָאי ליפ ױזַא טימ לָאמַא ,לָאמַא .ןייוועג א יוװ ןָא ךיז טרעה

 זיא רע ןעוו ןהעש ןיא ,ןעגנוזעג םיא טָאה עטַאט רעד .ןעגניז ןוגינ םעד טרעה

 טָאה ןגָאז םיליהת ןייז וליפַא ןוא רעיורט ןזָאלצינערג ַא ןופ ןרָאװעג ןסערפעצ

 | ,ןפלַאהעג טשינ

 ןוא טסיירטעג ,טלייהעג ,טנָאמעג סעּפע ,םיא ןיא טנייוועג טָאה ןוגינ רעד

 ,טרעדָאפעג

 ןיא טצילבעגפיוא ןבָאה ןגָאזגיז .ןוט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ץלַא טָאה רע

 ןרעדנַא ןטימ טציירקעג ךיז טָאה קנַאדעג ןייא ,חומ

 .ףוס ַא ןוא ןבעגפיוא ץלַא ךָאנ ןָאק ןעמ ,טייצ ךָאנ זיא סע
 .ןענַאד ןופ ןצנַאגניא ןפיולטנַא

 דעק שטנעמ ַא .טשינ לָאמנייק ?ןײלַא ךיז ןופ ןפילטנַא ןענעק ןעד רע טעװ

 -רַאפ ןיא וליּפַא ,קירוצ לָאמעלַא טמוק רע .ןפיױלטנַא טשינ ןיילַא ךיז ןופ ךָאד

 ..טיוט ןופ קילבנָא ןיא ,תורכיש ןיא ,גנוסעג

 טלעטשעגנָא קילב םעד .סַאג רעד רעביא ןייג קיטסַאה ןעמונעג טָאה רע

 ,סיורָאפ ףיוא
 -ַאלפעג טָאה ןייוועג סָאד רעבָא ,ןזָאלעגכָאנ לסיבַא טָאה טײקטנַאּפשעג יד

 טשינ ,ןוקית ןייק טַאהעג טשינ ןוא ,בייל ןצנַאג םעד רעביא ,םוטעמוא טרעט

 ,סױרַא טנעקעג

 ןיוש טָאה רע .ָאטָא לקנָא ןופ ןָאלַאס'ריב םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא רע

 .ןגיוא ענייז ןכָאטשעג ןבָאה ייז ,דליש רעד ףיוא תויתוא יד ןעזעג

 ןפַארטעג םיא רע טָאה ןטכענ ?רעדרעמ םעד ןפערט ָאד טנייה ךיוא רע טעוו

 ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ

 ?טשינ רעדָא ,רַאב םעד ןיא ןײגנײרַא רע לָאז

 'רע .ןייטש ןבילבעג רעדיוו ןוא ריט רעד וצ רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 רענעסָאגַאב ץלַאמש ןוא ןוז טימ ,רעטעפ רעד .רעטצנעפ ןיא ןוטעג-קוק ַא טָאה

 'ריב סָאד ןעקנירט ןסייהעג ןוא ןענַאטשעג ָאד זיא ,דליב-עמַאלקער םעד ןופ םינּפ

 .עסיורג סָאד ןרעדינּפָארַא טעוװ טלָאמעד ןוא ,עמריפ ןייז ןופ רָאנ ,עמריפ ןייז ןופ

 .סונעג טימ עגר עדעי ןסיזרַאפ םיא ןוא רעקנירט םעד ףיוא קילג

 ..טומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןעגנַאגעגנײרַא טשינ רַאב םעד ןיא זיא רע

 .ןעגנַאגעגקעװַא טשינ ךיוא ןענַאד ןופ רעבָא זיא רע

 ּזַא ,טכַארטעג טָאה רע .רעקרַאטש ןוא רעקיטסַאה טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד

 -וצ דלַאב םיא טעוװ סָאװ ,זדלעפ רעקידארומ ַא סעּפע טגנעה ּפָאק ןייז רעביא
 טָאה רע .ןענַאד ןופ ןפילטנַא וצ טייצ ןייק רעמ ָאטשינ רעבָא זיא סע .ןקעד

 ןענַאד ןופ ןפיולטנַא וצ חוכ ןייק טשינ
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 רעד ףיוא טָאה רע .ריט רעניורב רענרעצליה רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 ,קינייװעניא ךיז טוט סע סָאװ ,לרעטצנעפ םעד ךרוד קילב ַא טּפַאכעג לענש

 רעד ףיוא ןלַאפעג זיא ,ץילב ַא יװ ,ייברַאפ בעווש ַא יװ ,רענייז קילב רעד

 .עקשטנעה סנַאה ןופ רוגיפ

 ,טרעדיושעגפיוא טָאה קרַאמ

 ."תוחוכ רימ ביג טָאג, -- טעשטּפעשעג ןּפיל ענייז ןבָאה --- ?ָאד זיא רע; --

 -םיוא טָאה קרַאמ .רעמיטנגיײא-רַאב םוצ טיירדעגסיוא ןענַאטשעג זיא סנַאה

 .םענייז קוק ןקידהּפצוח םעד ןוא רָאה עטשרַאבעגפױרַא יד ,ּפָאק םעד טּפַאכעג

 ,ןריורפעגנייא םיא ןיא טָאה טולב סָאד

 "צ ,ןיינ ,חומ ןיא טרעמַאהעג םיא סע טָאה -- !קינייװעניא ןייגנײרַא טשינ

 ?רעבָא ױזַא יוװ .ןסיורד ןיא ןטרַאװּפָא םיא זומ ןעמ .ןעז טשינ רעטציא םיא רָאט

 ?ןיהַא ךיז ןעמ טוט ּווװ ?ןטלַאהַאב ךיז ריא טעוװ ּוװ

 -שגוצ ךיז טָאה רע .סַאג טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רע

 .ןעזנָא רעקינייװ סָאװ םיא לָאז ןעמ ,ןטָאש ןיא ךיז טלעטשעג .זיוה ַא וצ טקור

 רעדעי ,ןָאלַאס-ריב םעד וצ רעביאנגעק ףיוא טרעיולעג רע טָאה ןגיוא יד טימ

 טַאה רעּפרעק רעצנַאג ןייז ,ןרעדיושפיוא טכַאמעג םיא טָאה סױרַא זיא סָאװ ןַאמ

 ,ארומ ,קערש זיא סָאד יצ ןפיירגַאב טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןוטעגילּפַאצ ַא ךיז

 ? ןעמַאזוצ ץלַא סָאד זיא רשפא .גנוטרַאוװרעד

 .רעהפיוא ןָא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןטונימ .ןטייקיביײא יו טרעיודעג ןבָאה סעגר

 רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טיײקּפמעט עקידלַאװעג ַא ,טנעקעג טשינ רע טָאה ןטכַארט

 טָאה רע .טרעווילגעגנייא ןוא קידייל ןענַאטשעג זיא חומ ןופ םזינַאכעמ רעד .םיא

 ןַא ןיא ןעוועג לָאמַא ָאד ןיוש זיא רע ביוא .רעטציא זיא רע ּוװ טסוװעג טשינ

 םירַא רָאפ טמוק סָאװ ?רעטעּפש עלייוו ַא טימ ןייז רע טעוװ ּוװ ,לוגליג רעדנַא

 ,ןליפעג עטזיורבעצ עקיטציא ענייז ןופ סַאג רעד ןיא רעוו טסייוו יצ ?םיא

 עדייב ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ .רעדורעג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סַאג ןיא

 ןייז ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ ןשטנעמ יד ןופ רע טסייוו .סַאג ןטייז

 !רעּפרעק ןטזיורבעצ

 ןקור םעד רעביא .דרעפ םעניורב ,ןקנַאלש ַא ףיוא ןטירעג טָאה טנַאיצילָאּפ ַא

 ַא ,ַאזַא רעקנַאלש ַא ןעועג זיא טנַאיצילָאּפ רעד .קעדוצ רעיולב ַא ןגעלעג זיא

 אזא ןעוועג זיא לעפ יד ,דרעפ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ יו ןעוועג זיא רע .רעכיילג

 -סָאמעג טלעטשעג טָאה דרעפ סָאד .טעמַאס רעכעלרעדנּוװ יװ ,עניורב-קיצנַאלג

 םעד ,טייקכיילג רעקיטכערּפ ַא טימ ,םטיר םענעטסָאמעגסיוא ןַא טימ ,טירט ענעט

 טקערטשעג טנַאיצילָאּפ םעד ןופ רעּפרעק רעד ןוא ,סיוארָאפ טקערטשעג ּפָאק

 .סַאג ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא םורַא ןעמענ ןקילב ענייז ןוא סיורָאפ

 ?רעטעּפש עלייוו ַא ןיא ןייז טעוו סָאװ

 קרַאמ ןופ רעמ ץלַא טרעטייורעד ךיז ןבָאה דרעפ סָאד ןוא רעטייר רעד

 ,ןגיוא סרעלעה
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 .םיא טימ ךיז טיירד סַאג עצנַאג יד זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 יז ןרעוװ טָא סָאװ ,ןעקנַאדעג ענייז טנעייל ,ייברַאפ טייג סָאװ ,שטנעמ רעדעי

 -סיוא רעייגייברַאפ יד ןופ רעוװו טעוװ דלַאב .ּפמעט ייז ןרעוו טָא ןוא טזיורבעצ:

 :לוק ןפיוא ןעיירש

 .רעמ ַא זיא טָא ףרעדנַא םעד ןדרָאמרעד ליוו סָאװ שטנעמ ַא זיא טָא --

 !ןברק ןייז ףיוא סױרַא שינעטלעהַאב ןופ טרעיול סָאװ רעד

 םעד וליפַא טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק ,ןגירשעג טשינ טָאה רענייק

 ןטוועג ךָאד זיא רע ?טליּפשעג רע טָאה עלָאד ַא רַאפ סָאוו .רעלעה קרַאמ ,שטנעמ
 זוא םיא טסייוו רעוו ,רבדמ ַא ןיא לדמעז ַא יװ ,םי ןטזיורבעצ ַא ןיא ןּפָארט ַא יו

 | ?רעטציא םיא ןעק רעוװו

 ץנַאג ,קרָאי-וינ ץנַאג ןעגנילק םיא טימ טעוי םורַא עלייוו ַא ןיא ךעלגעמ

 ןײלַא שטנעמ רעד .ןשטנעמ ןדעי טימ ךָאד זיא ױזַא ,טלעוו עצנַאג יד ,עקירעמַא

 ןעגנוזייוונָא יד טיול ךיז טגעװַאב סָאװ םזינַאכעמ ַא זיא רע ,טשינרָאג ךָאד זיא;

 -ַאבעמ רעד ןעק ױזַא ,לַאפרָאפ ןוא לַאפוצ ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול ,לַאזקיש ןופ
 םיוק ןוא טשינ ןליפַא םיא טקרעמַאב רענייק ןוא ןרָאי עגנַאל ןגעװַאב ךיז םזינ

 ורַא ץלַא ןיוש ךיז טעװ ,טייקיניילק עזיולב ַא םיא טימ ןעשעג סעּפע טרָאד זיא

 .רעהפיוא ןָא ןגעװַאב ןוא ןעיירד ןעמענ םיאי

 דלַאב רעבָא ,ליטש זיא םיא ןיא ץלַא .עבלעז סָאד ךיוא טעשעג םיא טימ

 .םערוטש ַא יו ןסיירפיוא ,ןכערבפיוא טייקליטש יד טעוי

 ךיז רע זומ ןברַאטש טייג שטנעמ ַא זַא .יודיוו ןגָאז וצ ןעוועג טוג טלָאװ סע

 רע ךיוא זַא ךעלגעמ .סעדייז ענייז ןוא רעטָאפ ןייז ןוטעג ןבָאה ױזַא ,ןייז הדוותמ
 ןיפ רעקרַאטש ןייז ןעק רענעי .טיוט ןייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא טעוװ ,קרַאמ-

 רע .טגָאזעג טָאה לעשַאר יװ ,רעדרעמ רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ךָאד זיא רענעי .םיא

 ...טלָאמעד ןוא טסיופ רעד טימ ,רעװלָאװער ַא טימ ,רעסעמ ןטימ רעקנילפ ןייז טעוו:

 ןיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד .ןוטעג לּפַאצ ןקרַאטש ַא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ

 שטייד םעד ןײגסױרַא ןָאלַאס:ריב םעד ןופ ןעזעג טָאה רע .טלעטשענּפָא םיא

 ןיא טלייאעג טשינ ,ןסיררַאפ ּפָאק םעד ,ףייטש ןעגנַאגעג זיא רע .עקשטנעה סנַאה

 .ךעלעמַאּפ טשינ

 יד ןעגנַאגעגרעבירַא לענש זיא רע .טרָא ןופ ןוטעג-סיד ַא ךיז טָאה קרַאמ

 ענייז .םיא םורַא ןוא םיא ןיא רָאפ-טמוק סע סָאװ טרעהעג טשינ טָאה רע .סַאג
 ,טלַאטשעג רעכעלנעמ רעד ןיא טזיּפשעגניײיא ןוא טזיּפשעגנָא ןעוועג ןענעז ןקילב

 .וינעווע רעטירד רעד וצ סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 | .סַאג טייז רענעי ףיוא ןעוועג ןיוש זיא קרַאמ

 טפַארק עיינ ַא ץלָאטש םעד טימ ןוא ץלָאטש ַא טכַאװרעד םיא ןיא טָאה סע
 טקנוּפ ,טמָארטשעגנײרַא םיא ןיא טָאה חוכ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא .הרובג ןוא
 ןוא טריטלַאזקע ,טבױטרַאפ טרעװ ןוא םשה-שודיק ףיוא טייג סָאװ רענייא יוװ

 טייג סָאװ רענייא יוװ רעדָא ,טיוט ןרַאפ ןוא םירוסי יד רַאפ ארומ יד טרילרַאפ
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 ןוא תוחוכ םיא טיג ליצ רעד ןוא ,ליצ ןקיליײה ןקידלַאװעג ַא רַאפ ןייז בירקמ ךיז

 רעד ןוא ןרעוו טריפעגסיוא טעװ ךַאז יד זַא; ןביולג ןקילייה ןוא רעיודסיוא ,טומ

 .ןעמונעגנָא ןרעוו טעוו ןברק
 ינענ ןוא רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא רע .שטייד ןופ טלַאטשעג יד ןעזעג טָאה רע

 .ןעשעג ףרַאד סָאװ םעד וצ רעט
 ..טירט עטלייצעג ךָאנ ,טירט עכעלטע ךָאנ
 .?רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ ןייז טעװ סָאװ ?טיוט זיא סָאװ

 ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,עטסכעלרעה סָאד ,עטסנעש סָאד זיא סע

 : .טונימ רעד ,רעטציא זיב ץנעטסיזקע רעצנַאג ןייז

 טייג רע הּפצוח ַא רַאפ סָאװ טימ .שטייד םענופ טלַאטשעג עצנַאג יד זיא טָא

 ,עקרַאטש ,עטסעפ עכלעזַא םיא ייב ןענעז טירט יד .קרָאי-וינ ןופ סַאג רעד רעביא
 | .רעכיילג ַא --- רעּפרעק רעד

 רע .טשימעג םיא ךיז טָאה חומ ןיא .ןטסיופ יד טלייבעגפיונוצ טָאה קרַאמ

 "נַא םוש ןייק ןעזעג טשינ ,םיא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ ןעזעג טשינרָאג טָאה

 סנַאה זיא ןעמָאנ ןייז ןוא סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעד יו דנַאטשנגעק רעד

 ...עקשטנעה

 .ײטָא ןוא
 ,טנַאה רעד טימ שטייד םעד ןעגנַאלרעד טנעקעג ןיוש טָאה רע

 ןגירשעגסיוא ןוא ,ןגירשעגסיוא טָאה ליומ ןייז סָאװ טרעהעג טשינ טָאה רע

 :רע סָאה

 ! עקשטנעה סנַאה --

 ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה שטייד רעד

 -הּפצוח ןעוועג זיא סע ,שטייד ןופ םינּפ סָאד ןעזעג טנעָאנ טָאה רעלעה קרַאמ

 םעד רעביא ,עּפמעט ,עקידרעסַאװ ,עיורג --- ןגיוא יד .טכַאמרַאפ ליומ סָאד ,קיד

 רעטציא זיא סָאװ ,טינש רעד ,םַארש רעד --- ,רָאה יד וצ זיב ,יצפורַא גיוא ןטכער
 .יורג ךעליולב ןעוועג זיא ןוא ,ןגיוב ַא יוװ ,ןגיוצעגנָא ןעוועג

 ,ןפורעגסיוא רעדיוװ רעלשה קרַאמ טָאה -- !עקשטנעה סנַאה -

 ַא ,ץנַאלג ןכעלמייהמוא ןַא טימ ןסָאגעגנָא ןרָאװעג ןענעז ןגיוא סשטייד םעד

 ,טייקענטומ ַא ןיא ךיז טסיגעצ סָאװ ,ץנַאלג ןקידרעסַאוװ
 יעג םיא טָאה ןגיוא יד רַאפ .םעטָא ןייז טּפַאכעגפיױא טָאה רעלעה קרַאמ

 -ָאילימ טימ רעטסנָאמ ַא ,היח עקיזיר ַא :לּפענ ַא ןיא יװ ןעזעג טָאה רע .טלדניווש

 רעּפרעק ןופ סױרַא ךיז טסייד גיוא סעדעי .טנַאה רעדעי ןיא ןגיוא ןוא טנעה ןענ

 ,ןקרַאמ .םיא ףיוא ךיז טפרַאװ ןוא
 ;ןּפיל יד ןשיװצ ןוטעג-עשיצ ַא טָאה שטייד רעד

 !ַאי !סעי --

 זיא ,שטייד םעד ןופ לוק סָאד טרעהעג טָאה קרַאמ יוװ ,קילבנגיוא םעד ןיא

 -עגכרוד טָאה הרובג ןוא עיגרענע טימ םָארטש ַא .ןרָאװעג טריזירטקעלע יוװ רע
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 ,ך"וח רעד ןיא ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה ענייז טנַאה יד .בייל ןייז ךרוד טמָארטש

 א ןוטעג עדנוקעס רעד ןיא טָאה טנַאה יד .טכיילגעגסיוא ךיז טָאה טלַאטשעג ןייז
 -דאפ םייב טרַאה ,ןגיוא יד ןשיװצ ,ןײרַא םינּפ ןיא שטייד םעד ץעז ןקידארומ
 ,טינש םענעסקַאוװ

 ! ףלָאװ רעדורב ןיימ רַאפ זיא סָאד --
 ןייז רעבָא ,ןלַאפוצמוא טיירג ,ןוטעג לקַאװ ןקרַאטש ַא ךיז טָאה שטייד רעד

 ןייז טימ .ןייטש קידלקַאװ ןבילבעג ןוא ןטלַאהעגסיױוא טָאה רעּפרעק רעקרַאטש

 טנאה ןייא ןקרַאמ וצ טנעה עדייב ענייז ןוטעג-סיר ַא רע טָאה טפַארק רעצנַאג

 - .רעיוא סקרַאמ טכיירגרעד טָאה

 א טָאה סע ןוא טמורבעג שטייד רעד טָאה -- !עדוי רעטכולפרַאפ וד ---

 סנַאה רעוו ןגיצ ריד לע ךיא -- .ליומ ןופ טצעזעגסױרַא םיא טייקטכייפ

 !זיא עקשטנעה

 ,זיא רע רעוו ןזייו טפרַאדעג טשינ רעבָא טָאה רע

 ןוטעג-ץעז ַא טפַארק רעצנַאג רעד טימ טָאה טנַאה עטייווצ סרעלעה קרַאמ :

  ,ןײרַא ךיוב ןיא שטייד םעד
 -אב ךָאנ ןוא דרע רעד וצ ןלַאפעג ןוא ןוטעג-לקָאש ַא ךיז טָאה שטייד רעד

 ,סיפ סקרַאמ ןּפַאכוצמורַא ןזיוו

 -לפשנש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טָאה רע .טרוכישרַאפ ןעוועג זיא קרַאמ

 רעד ןיא ןוא סעּפַאל עסיורג עדייב סעקשטנעה סנַאה ןופ סיפ יד ןסירעגסױרַא טייק

 .ןײרַא ּפַאק ןיא שטייד םעד ןוטעג-ץעז ַא רעדיװ טנעה עדייב טימ עגר רעבלעז

 .טעילעמשטירּפ ןרָאװעג זיא עקשטנעה סנַאה

 זַאנ רעד ןיא ןוטעג ץעז ַא רעדיוו םיא ןוא ןגױבעגּפָארַא ךיז טָאה קרַאמ

 ןוא ןּפיל יד רעביא זָאנ רעד ןופ ןוטעג-סָאג ַא ךיז טָאה טולב לרינש ַא .ןײרַא

 ..עבמָאג

 -עמשטירּפ ןייז ןופ שטייד םעד טקעוװעגפיוא ,סיוא-טזייוו ,טָאה טולב סָאד

 ענייז עלַא ,היח עטעדנּוװרַאפ ַא יוװ ,ןוטעג-לּפַאצ ןקרַאטש ַא טָאה רע .טייקטעיל

 לענש-ץילב ןוא סיורָאפ ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה רע .טציירעג ןרָאװעג ןענעז ןטולב

 -יוש ַאזַא טימ ּפָאק סקרַאמ טּפַאכעגנָא טָאה רע .דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז

 ,טכיוועגכיילג ןייז ןריולרַאפ טָאה רעלעה קרַאמ זַא ,טפַארק רעכעלרעד

 ..וד -- .טעװערעג עקשטנעה טָאה -- !עדוי רעקיצומש וד ---

 טשינ טסיר רע ביוא :ןוטעג-ןערב ַא קנַאדעג ַא טָאה חומ סקרַאמ ןיא

 רעבירעד טָאה רע .ןריולרַאפ רע זיא סעּפַאל סשטייד םעד ןופ ּפָאק םעד סױרַא

 מיא ןבָאה בייל ןיִא ןוא זדלַאה ןיא ןרעדָא יד זַא ,טפַארק עצנַאג ןייז טדנעװעגנָא

 טנעה סשטייד םעד ןופ טײרדעגסױרַא ּפָאק םעד טָאה רע ןוא ,טצַאלּפעג רעיש

 יד רעדיוו טניוװעג רע זַא ,טליפעג רע טָאה ייברעד ןוא סָאמ רעקניניילק ַא ףיוא

 ,טנַאהרעביױא

 סרעלעה קרַאמ וצ רעקירעדינ ּפָארַא טנעה יד טַּפוטשעג טָאה שטייד רעד
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 טנַאה ןייא ןגָארקעגסױרַא טָאה קרַאמ רעבָא ,טמורבעג ,טעווערעג טָאה רע .זדלַאה

 .עבמָאג רעד ןיא שטייד םעד ץעז א טגנַאלרעד ןוא

 -רַאפ וד ,טעדרָאמרעד טסָאה וד סָאװ ןדִיו רעטרעדנוה יד רַאּפ זיא סָאד --

 םַירעדעג עטסיװ ענייד ןיא רעייפ ַא !קלמע רעקידריוומוא וד ,שטייד רענעטלָאש

 | !ןײרַא
 יד .טונימ עקירעביא ןייק ןריולרַאפ טשינ ךיוא רעבָא טָאה שטייד רעד

 םיא טָאה סעקשיק יד ןיא ןפמַארק יד ,טולב סָאד ,זָאנ ענעכָארבעצ יד ,ןקיטייו

 רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא החיצר רעכעלשטנעמרעבכיא ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיוו

 ןענעז רענעמ עדייב ןוא ,ןײֹרַא בייל סקרַאמ ןיא רעּפרעק ןטימ ןוטעג-ףרָאװ ַא

 ,טנורג םענרענייטש םעד ףיוא ןלַאפעגמוא

 ןבָאה ייז רָאנ יו טצעזעג ,ןטסיופ טימ ןגָאלשעג טָאה ןרעדנַא םעד רענייא

 ןקידארומ ַא טליפרעד טָאה קרַאמ .רעזדלעה יד וצ טנעה יד טּפוטשעג .טנעקעג

 ּוװ ,זדלַאה ןופ קיטייו רעד ןפורעגּפָא םיא ייב ךיז טָאה סע .זדלַאה ןיא קיטייו

 םעד ןיא לרעמיצ-לעטָאה םעניילק םעד ןיא קירטש  ַא ןפרָאװרַאפ לָאמַא טָאה רע

 -עג ןייז רָאנ ןוא ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב טלָאװעג ןוא ַאדירעל לטעטש ןשינַאּפש

 -ציא רעבָא ,טלייהרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא סע .טעװעטַארעג םיא טָאה טנוה רעיירט

 ןסײרסױרַא סָאד ,ןרעדנַא םעד רענייא ןצעז ןוא ןעגנוגעוװַאב עדליוו יד טימ ,רעט

 דנּוו יד ,טקעוװרעד רעדיוו קיטייו רעד ךיז טָאה ,סעּפַאל סשטייד ןופ ּפָאק םעד
 ,ןפורעגּפָא םיא ןיא ךיז טָאה

 םינּפ ןיא ןקרַאמ טנַאה רעקרַאטש ןייז טימ טקַאהעג רעטציא טָאה שטייד רעד

 םעניא טצעזעג שטייד םעד ןוא טנַאה ןייא טיירפַאב טָאה קרַאמ רעבָא ,ןײרַא

 ,טינש רעד ןביוהעג ךיז טָאה גיוא ןרעביא ּוװ טרָאד ,ןיירַא רעיוא ןטכער

 -מוא ןוא םיצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,געלשעג ןופ ענעצס עצנַאג יד

 סָאװ ,טקרעמַאב ןבָאה ןשטנעמ .טונימ עבלַאה ַא טרעיודעג טשרע טָאה ,טכירעג

 -נעמ עקידרעּפמַא ייווצ יד םורַא .סַאג ןטימניא ןגיוא ערעייז רַאפ רָאפ-טמוק סע

 ןוא ןלייב ןיא ,טולב ןיא טרימשעגסיוא ,דרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,ןשט

 ,עקידנגייוש ,עקירעגיינ ןשטנעמ .תוללק ןוא שינעמורב ןיא ּפעלק ןיא ,ּפעלק

 -מוא ןַא ּפָא ךיז טליּפש ןגיוא ערעייז רַאפ סָאװ ענעדירפוצ ,עקיטליגכיילג עזייב

 ייוצ ןענעז סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןשטנעמ יד ןופ לייט ,לקַאטקעּפס רעטסיז

 זַא ,טניימעג טָאה לייט ַא ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןתיממ סָאװ םירוכיש

 ןלשה ןטימ ןיא ּפָא ךיז ןענעכער סָאװ ,ןשטנעמ-טלעוװרעטנוא ייווצ ןענעז סָאד

 רַאפ ךיז ןגָאלש ייווצ יד זַא ,טניימעג טָאה לייט ַא ןוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא גָאט
 ..ןגעװ-גָאטליווו

 סע ,לקַאטקעּפס ןייק טשינ זיא סע זַא ,טּפַאכעג ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה דלַאב

 טדערעג ןבָאה ייז .געלשעג"גָאטליוװש ַא זיא סע ,לַאפנָא-תורכיש ןייק טשינ זיא
 : ךיז ןשיווצ

 .ןזָאל טיוט ןרעדנַא םעד טעוװ רענייא ---
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 ןוא טקישעג טגָאלש ןגיוא עצרַאװש יד טימ רערַאד רעד יװ רָאנ עז --

 .ךעלפערט

 םענעי טצעז רע .ןַאמ רעלַאטורב ַא זיא רָאה עדנָאלב יד טימ רעד ןוא --

 ,ןברַאטש דלַאב עדייב ןלעוװ ייז .רעמַאה ַא טימ יוװ ּפָאק ןיא

 עקַאט ןוא ןענעגרהרעד םענעי טעוװ ןגיוא עצרַאװש יד טימ "רעד ,ןיינ ---

 םענעי לָאז רע טייוו טשינ ןיוש טלַאה סע ןוא רעיוא סָאד םיא טקַאהעצ רע .דלַאב

 .ּפָאק ןופ ןברַאש םעד ןרעטעמשעצ

 ,טקַא-המקנ ַא זיא סע --

 .טעּפש טרעוו סע רעדייא ,ןסיירעצ ייז ףרַאד ןעמ --

 !יײצילָאּפ ןפור ףרַאד ןעמ --

 ,סנַאלובמַא ןַא ךיוא --

 ןעזעג טשינ געלשעג דליוו ַאזַא ךָאנ בָאה ךיא --

 -סיוא .שילגנע ןייק טשינ ןדער עדייב ךיז טכַאד .שטייד טדער רענייא --

 רעדנעל

 טימ ןרעדנַא םעד רענייא טיוט ךיז ןזָאל ייז .דישרעטנוא רעד זיא סָאװ --

 .ןטסיופ יד

 .רעדניק-ליּפמ ןייק טשינ עדייב ןענעז ייז --- -

 טנעקרעד םיוק טָאה ןעמ .טולב ןיא טרימשעגסיוא ןגעלעג ייז ןענעז עדייב

 -עגפיוא טשינ ןבָאה ּפעלק יד ןוא טלייבעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעמינּפ ערעייז

 -געק ןייז רעביא טנַאהרעביױא יד ןעמוקַאב טלָאװעג טָאה סנַאה .ןעלגָאה וצ טרעה

 חוכ רעמ ןזיװעגסיױרַא טָאה רע .טזָאלרעד טשינ טָאה רעלעה קרַאמ רעבָא ,רענ

 רעד ןוא ּפָאק ןייז רעביא ןלַאפעג ןענעז ּפעלק ענרעזייא יד םגה ,עיגעטַארטס ןוא

 ןּפמעט ַא טימ טעליוקעג םיא טלָאװ ןעמ יװ ,ןוטעג-ייוו ױזַא םיא טָאה זדלַאה

 .רעסעמ

 ןשטנעמ עקידנעייטשייב יד ןופ רע טָאה -- !ײצילַאּפ ןָא טמוק טָא --

 .ןפורעגסיוא

 .ןסיירעצ רעגעלש יד ןיוש טעװ זעמ .,ײצילָאּפ-רעטייר --

 ,טיוט ןייז עדייב ןלעוו ייז --

 עדנָאלב יד טימ רעד .טיוט ןייז טשינ ןלעװ ייז .ךעלרעפעג טשינ זיא סע --

 .טרעטעמשעצ םיא ייב זיא רעיוא סָאד ,עקילַאק ַא ןרעו רעכיז טעװ רָאה

 !ף"-ףילדָאװ רעדורב ןיימ רַאפ וטסָאה סָאד ---

 "עגּפָארַא זיא טנַאיצילָאּפ-רעטײר רעד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דרעפ סָאד

 ,ןשטנעמ ליונק םוצ ןזָאלעג ךיז קיטסַאה ןוא ןעגנורּפש

 .ועגעלש יד וצ ערַאװ ַא טכַאמעג ךיז סמערָא עקרַאטש ענייז טימ טָאה רע

 טפַארק רעקידלַאװעג ַא טימ ןוא ךיז ןגױבעגּפָארַא ,וצ רעקיטסַאה ךָאנ זיא רע

 .עקשטנעה סנַאה ןוא רעלעה קראמ ןסיירעצ טווּורּפעג

 .ןעמוקעגנָא טכייל טשינ םיא זיא סע
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -נַאנַאפ ןענעק טשינ ייז טעװ ןיילַא רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה ןַאמײצילָאּפ רעד

 ןפורעגוצ רע טָאה ,ןרעדנַא ןיא רענייא טרעמַאלקעגנייא ןענעז ייז לייוו ,ןלייטרעד
 ,ןפלעהוצ םיא ןלָאז ייז עקידנעייטשייב יד ןופ רענעמ עכעלטע

 ןעמ ןיא סרעּפרעק ייווצ יד וצ ןגױבעגּפָארַא ךיז ןבָאה טנעה רָאּפ עכעלטע
 ,ןסירעגרעדנַאנַאפ ייז טָאה

 ןדנושעצ ןעוועג ןענעז עדייב ,סיפ יד ףיוא ןייטש טנעקעג טשינ ןבָאה עדייב

 ןיורב ,ןגָאלשעצ ןעוועג םינּפ סָאד זיא רעלעה קרַאמ ייב .סעטַאמש רעקיטש יו

 טָאה ןעקשטנעה סנַאה ייב ןוא ,סעגנערּפ ןוא ןלייב ענעפָאלעגפיוא טימ ,יולב ןוא

 שָאה רע .ןסירעצ ןעוועג זיא רעיוא ןייא ,זָאנ רעד ןופ טולב םַארטש ַא ןענורעג

 ךבָאה ןפיל ענייז .ןגיוא יד ןענעפע טשינ וליפַא ,ןייטש טנעקעג טשינ ןצנַאגניא

 ; טלמרומעג רָאנ

 ..ןעדוי עטכולפרַאפ ---

 םעד ןבירטעצ טָאה ןעמ ,טיילייצילַאּפ ייווצ ְךָאֵנ ןעמוקעגנָא ןענעז דלַאב

 רעטנוא טּפעלשעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע יד .טייל עטעגרהעצ יד םורַא םלוצ

 ַא וצ טריפעגוצ ייז טָאה ןעמ .ןעקשטנעה סנַאה ןוא ןרעלעה קרַאמ סמערָא יד

 ןּפעלש וצ רע ;ווש רעייז ןעמוקעגנָא זיא סע .טנעָאנ ןעוועג דָארג זיא סָאװ ,קיײטּפַא

 ,רענעמ עטקוזינעצ ייווצ יד

 ןעגנילק עכעלמייהמוא סָאד טרעהעג ןעמ טָאה רעטעּפש ןטונימ עכעלטע טימ-

 רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה סָאװ ,סנַאלובמַא-לָאטיּפש ַא ןופ ןעשטיר ןוא

 | | ,קייטּפַא

 יד ןגָארטעגנײרַא ןבָאה רענידַאב-סנַאלובמַא יד ןוא טײל-יײצילַאּפ יד

 -עניא טצעזעגניירַא ךיז ןבָאה טײלײצילָאּפ ייווצ ךיוא .קינייװעניא רענעמ ייווצ

 -ובמַא רעד גנַאלקעג ןוא יירעפייפ ,יירעשטיר ַא טימ ךיז טָאה דלַאב ןוא קיניײיװ

 ,ןגיוא סנעמעלַא ןופ ןדנּוװשרַאפ ןוא סַאג רעד רעביא ןוטעג-גָארט ַא סנַאל

 ךיז ןבָאה ייז ןסימשעגּפָא יו ןייטש ןבילבעג ןענעז ןשטנעמ עקירעגיינ יד

 -הרבח ייווצ יד זַא טניימעג ןבָאה ייז .גָאליּפע ןדעדנַא ץנַאג ַא ףיוא טכירעג ָאד

 ןעמוקעגּפָא ןענעז ייז רעבָא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאלש-טיוט ךיז ןלעװ טייל

 ..רעדעי ןעק סָאד ,ןייפ ץנַאג ךיז ןגָאלשעצ .סעקילַאק רַאפ ךיז ןכַאמ זיולב טימ

 ןרָאװעג ןוטעגּפָא ָאד טלָאװ טשינרָאג ךיילג ,ליטש ןרָאװעג זיא סַאג יד ךיוא
 ,קירוצ עלייוו רעניילק ַא טימ

 -עלע ,ןקנַאלש ןפיוא טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז טָאה רעטייר רעקנַאלש רעד

 קעװַא ךיוא ןוא סעצייל יד ןוטעג-יצ ַא טכייל טָאה רע .דרעפ םעניורב ,ןטנַאג
 ןעגנַאגעצ קידנגייושליטש ךיז זיא סָאװ ,למעזעג םעניילק םעד ןופ

26 8 
8 

 -רעד ןוא קרָאי-וינ ןופ ןסַאג יד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סנַאלובמַא רעד

 -ּפָארַא ןבָאה ןרַאטינַאס עכעלטע ןוא רעיוט ַא ןיא ןיירַא .לָאטיּפש ַא וצ ךיז ןגָאלש
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טימ לופ ,זָאלפליה ןענעז סָאװ ,רענעמ ייווצ יד ךעלטעביגָארט ףיוא ןגָארטעג
 ןופ רבא ןקיצנייא ןייק טימ ריר ןייק ןוט טנעקעג טשינ ךיז ןוא ןגעלעג ןצרעמש
 | ,בייל

 ,טייל-ייצילָאּפ ייווצ יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ךעלטעב-גָארט יד ךָאנ

 רעטנוא לַאז ַא ןופ ןטימ ןיא ןגָארטעגנײרַא רענעמ ענעגָאלשעצ יד טָאה ןעמ

 .טכיל עקרַאטש טײרּפשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןּפמָאל

 יד וצ טלייאעג קישַאר טַאלַאכ ןסייוו ַא ןיא ןַאמ ַא טָאה ריט ַא ץעגרע ןופ

 םיא ךָאנ ןוא לָאטיּפש ןופ רעטקָאד רעד ןעוועג זיא סָאד .ךעלטעב יד ףיוא רענעמ

 -ַאב לענש רעד ףיוא טָאה רעטקָאד רעד .ןטנעטסיסַא ייווצ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז

 ערעייז טכַארטַאב ,ּפָאק ןטימ טסנרע טלקָאשעג טָאה רע .עקנַארק יד טכַארט

 טימ ןוא ןטנעטסיסַא יד טימ טדערעג סעּפע טָאה רע ,טכַארטַאב רעדיװ ןוא ןדנוװ

 ,ץעגרע ןגָארטּפױרַא ענעגָאלשעצ ייווצ יד ןסייהעג ןוא ,רענידַאב-לָאטיּפש יד

 יד ,לַאז ןרעכעה ַא וצ ענעגָאלשעצ יד ןגָארטעגפױרַא ןבָאה רענידַאב יד

 ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ןוא רעטקָאד ןטימ טדערעג סעּפע ןבָאה טײלײצילָאּפ ייווצ
 .ךעלטעביגָארט יד

 טָאה ןעמ .ךעלטעב ייווצ יד ףיוא טגײלעגקעװַא ענעגָאלשעצ יד טָאה ןעמ

 ןדנּווװ ערעייז ןשַאוװעגנייא ןבָאה סעסריונ ייווצ ,םישובלמ יד ייז ןופ ןגױצעגּפָארַא

 -עג ןוא שטייד ףיוא טלדיזעג ,ןפרָאװעג ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה .ןלייב יד ןוא

 ,לעשַארא :טעשטּפעשעג ,טצכערקעג טָאה רעלעה קרַאמ .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןטלַאה
 .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןטלַאהעג טָאה רע ךיוא ."עמַאמ ,עלעטיג ,ףלָאוװ

 ַא ְךָאנ ,טכַארטַאב גנַאל רעדיוו ייז טָאה רע .ןעמוקעגנָא זיא רעטקָאד רעד

 סעּפע .ןעגנוצירּפשנייא ןבעגעג עקנַארק יד טָאה ןעמ .טכַארטַאב ייז טָאה רעטקָאד

 ,ןפָאלש םוצ רעליימ יד ןיא טייקיסילפ ַא

 .עקנַארק יד ןופ םישובלמ יד טכוזַאב ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד
 ןעמָאנ ןייז טימ עטרַאק-סגנורעכיזרַאפ ַא ןענופעג ןעמ טָאה רעלעה קרַאמ ייב

 ןייז ןופ ןוא ןעלעטיג ,ןלעשַאר ןופ סעיפַארגָאטָאפ ,טלעג לסיבַא ,סערדַא ןוא

 טָאה רע סָאװ ,טקַארטנָאק םעד ןופ עיּפָאק ַא ךיוא יוװ ,ףלָאװ רעדורב ןרעגנוי

 ךיוא טָאה ןעמ .עמריפ-קיטעמסָאק רעקרָאי-וינ רעד טימ ןסָאלשעג גנַאל טשינ

 ןעמ טָאה ךיוא ןוא ,ןַאלּפָארע ןטימ ַאדירָאלפ ןייק ןטעליב יירד ןענופעג םיא ייב

 .תויתוא ענעבירעגּפָא טימ טעמרַאּפ קיטש ןטשטיינקעצ ַא ןענופעג םיא ייב
 קיטש ןטשטיינקעצ םעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה רעטקָאד-טּפיוה רעד

 טָאה רעטקָאד רעד .ןטייז עלַא ןיא טיירדעג טָאה טנַאיצילָאּפ רעד סָאװ ,טעמרַאּפ

 תויתוא ענעבירעגּפָא יד רעביא ןוטעג-עשזדנָאלב ַא ,טנַאה ןייז ןיא ןעמונעג סע

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא

 ןַא טימ סַאּפ ןשטייד ַא :ןענופעג ןעמ טָאה םישובלמ סעקשטנעה טנַאה ןיא

 -עגסיוא ,םָארק ַא ןופ טקַארטנָאק ַא ,ןמוזמ ןיא רַאלָאד טנזיוט ןיינ ,עזיוו רענַאקירעמַא

 ןדלָאג קיטכערּפ ַא ,גנוריצ ערעייט רעקיטש עכעלטע ןוא רָאי ייווצ ףיוא טכַאמ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןטנעמיד עסיורג טימ טצעזַאב טעלסַארב ַא ,גניר-רעגניפ ןטצירקעג ןוא טצינשעג

 ןטכיולעצ רעמיצ:לָאטיּפש ןיא ָאד ךיז ןבָאה ןטנעמיד יד .ןרעטש עקידנצילב יו

 יז וצ טדימשעגוצ ןרָאװעג ןענעז ןגיוא סנעמעלַא זַא ,טכַארּפ ןוא ץייר ַאזַא טימ

 רענייטש-לדייא יד ןופ טייקנייש יד .ףורסיוא רעדנַא ןַא טכַאמעג טָאה רעדעי ןֹוא
 יד ןוא ןרילָאק ןופ ןגיובנגער םעד ןופ שינעדנעלב יד ןוא טפילברַאפ ייז טָאה

 טָאה ןעמ .גנוניוטש ןפורעגסורַא ןעמעלַא ןיא טָאה רענעט ןוא ןצילב ןופ עמַאג

 ןעגנוצירק ,ןעגנוצינש טימ ענעניטַאלּפ ַא ,שָארב ענייש ןטלעז ַא ןענופעג ךיוא

 יד ,ןטימניא דגַארַאמש ַא ,ןייטש רעקיטכערּפ ,רעסיורג רענעטלעז ַא ןוא תויתוא

 -שטנעמ ַא ןָא טנָאמרעד טָאה ,םערָאפ רעכעלגנעל ַא ןיא ,ןייטש םעד ןופ טייקנירג

 .גיוא ךעל

 -עג ןעמ טָאה גנוריצ ערעייט ןטלעז ךעלקיטש ןוא רעקיטש עניילק ךָאנ ןוא

 סשטייד םעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,עלעברָאט םענעטנוויל םעד ןיא ןענופ

 -רעטניא ןַא טּפַאכעג ָאד ןבָאה ייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז טײלײצילָאּפ יד .זדלַאה

 -רַאפ יד בילוצ ןעמוקעגסיורַא זיא געלשעג סָאד זַא ןוא רעכערברַאפ ןלַאנָאיצַאנ

 טשינ ןוא ןקינייא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה םיפתוש ייווצ יד ,סענזיב-רעכערב

 .הבנג רעד טימ ןעמוקכרוד טנעקעג

 ,גנוניימ ערעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג טָאה רעטקָאד רעד

 ךיז ןגָאלש ױזַא טשינ .גנוריצ ןגעוו געלשעג ַא ןעוועג טשינ זיא סע --

 ןרעדנַא םייב טלָאװעג טלָאװ רענייא ןעוו .ןטסיפ יד טימ טשינ ,רעכערברַאפ

 סָאד .רעסעמ ַא ,רעװלָאװער ַא ןצונַאב טנעקעג טכייל רע טָאה קלח ןייז ןעמענוצ

 ןוא שטייד ַא ןיא ייווצ יד ןופ רענייא .טלעג בילוצ ןעוועג טשינ זיא געלשעג

 .ןרעוו רָאלק רעכיז טעװ ןוא ךעלדנעטשרַאפ זיא ךַאז יד .דִיי ַא זיא רענייא

 יז .הרעשה רעד ףיוא ןייגנייא טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה טײלײצילָאּפ יד

 "עג זיא רענייא ,ןטנעמוקָאד יד ןֹוא טלעג סָאד ,גנוריצ יד טגיילעגפיונוצ ןבָאה

 ןכַאװ ןבילבעג זיא רעטייווצ רעד ןוא ריטרַאװק-טּפיוה םוצ ןרינָאפעלעט ןעגנַאג

 ,ענעגָאלשעצ ייווצ יד רעביא

 ,ןצכערק ענייז טרעהעג טָאה ןעמ .טעב ןייא ףיוא ןגעלעג זיא רעלעה קרַאמ

 .עקשטנעה סנַאה ןגעלעג זיא טעב ןטייווצ םעניא .ןייוועג טקיטשרַאפ ַא יװ ױזַא
 ןשינעמורב ןוא תוללק ליומ ןייז ןופ טרעהעג ךיז ןבָאה סע

 ךָאנ ךיוא ןענעז רעלעה קרַאמ ייב .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןטלַאהעג ןבָאה עדייב

 ,טנעה יד ןופ ןטסיופ יד טקירדרַאפ ןעוועג ץלַא

 טָאה טייקלקנוט ַא .ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג טָאה גָאט-רעטניװ םענופ ןוז יד
 .רעמיצילָאטיּפש ןופ רעטצנעפ יד רעביא טגיילעצ ךיז
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירדנואנביז

 זוננ
 ןָאק ירעה רעטסימ ,ירעּוַאב רעד ןופ רעלדנעה-גנוריצ רע

 -עג טָאה רע סָאװ ,ךעלגנירעיוא יד טכַארטַאב רעדיוװ טָאה

 ןטלַאהעג ייז טָאה רע .עקשטנעה סנַאה שטייד םייב טפיוק

 םעד ןופ טייקכייר יד ןוא טרעוו םעד ןגיווועג ,טנַאה ןיא

 רע .גנוריצ ףיוא רענעק ַא ןעוועג זיא רע .גנוריצ ןלעדייא

 ליפ טבעלעג .טלעוו ַא טרעדנַאװעגסיױא טַאהעג ןיוש טָאה

 -ןטנעמיד ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןוא ןּפרעװטנַא ןיא ןרָאי

 ןשיגלעב ןיא ,עקירפַא-דיז ןיא ןעועג זיא רע .לדנַאה

 ןטנעמיד ,דלָאג ,לרעּפ ףיוא ןיבמ ןוא רעצַאש רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .ָאגנָאק

 .רענייטש-לדייא םתס ןוא

 ,טייצ רערעגנעל ַא רַאפ טַאהעג ןיוש רע טָאה ירעּוַאב ףיוא טפעשעג סָאד

 ןייק רעטרעדנילּפעגסױא ןַא ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע טניז טעמכ

 רענייטש-לדייא טימ לדנַאה םעד ןיא טעברַאעגפױרַא ךיז רע טָאה ָאד .עקירעמַא

 .ךיוה ץנַאג ןעגנַאגרעד ןוא

 טָאה רע רעדייא ,קיטשיגנוריצ םוש ןייק טפיוקעג טשינ לָאמנייק טָאה רע

 רשכ ,לעיֵאר זיא סע ביוא ןוא טמוק סע ןענַאװ ןופ טשרָאפעגסיוא יונעג טשינ

 עכלעזַא ךיז ייב טַאהעג טָאה סָאװ ,שטייד םעד ןיפ גנוטלַאה יד .ךעלרע ןוא

 -רַאֿפ ַא ןפורעגסיױרַא םיא ןיא טָאה ,גניר-הנותח םעד ,ךעלגניריוא עקיטכערּפ

 ץייווש דעד ןיא זַא ,ךעלגעמ טשינ זיא סע .קיטַאלג טשינ סעּפע זיא ָאד זַא ,טכַאד

 -עגרעביא סע ןוא רצוא םענעטלעז ַאזַא ןבָאה יורפ עשירַאציײװש עטלַא ןַא לָאז
 יצ !טקישעג סע יז טָאה ױזַא יו .עקירעמַא ןייק קינעמילּפ ַא סריא וצ טקיש

 סנַאה רעקיזָאד רעד ללכב טמוק יוװ ןוא ?טמַא-לָאצ א ןעגנאגעגכרוד סע זיא

 ?גנוריצ עלופטרעוו עכלעזַא זיולב ןוא השזרי ַא ןעמוקַאב וצ םיצולּפ טקשטנעה

 -ָארייא- חרזמ יד ןיא זיולב ןעמ טגָארט ךעלגנירעיוא עכלעזַא :ךַאזטּפױה יד ןוא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ערעייז טריצַאב םעד טימ ןבָאה ןעיורפ עכייר ,ןעיורפ עשידִיי .רעדנעל עשיעפ

 ערעדנַא ןוא תונותח ףיוא ,לוש רעד ןיא ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןרעיוא

 טנחצרעג טָאה ,עקשטנעה סנַאה ,ןױשרַאּפ רעד יו שרעדנַא טשינ זיא סע .תוחמש

 .ןדיי עטגָאלּפעג ןוא עטגָאיעג ייב טלזגעג ןוא

 -גנירעיוא יד ייב טלעג עמוס ענייש ַא ןענידרַאפ וצ ןענַאטשעג םיא זיא סע

 -רַאפ סָאד ,הריבע יד ןוא הווצמ יד ןגיווועג קנַאדעג ןיא טָאה ןָאק ירעה .ךעל

 זיא סע ןכלעוו ףיוא ,רחסמ ַא ייב טלעג ןענידרַאפ וצ ןכערברַאפ סָאד ןוא טסניד

 .ףןדַיי עטעדרָאמרעד ןופ טמַאטש סע זַא ,דשח ַא ָאד

 טלקַאװעג ךיז טָאה קנַאדעג רעד .טנַאה ןיא גנוריצ יד ןטלַאהעג טָאה רע

 ןיא טקילפנָאק-ןעקנַאדעג ַא ןוא ןעגנוטכַארטַאב ךָאנ ןוא ,זייב --- ןוא סטוג ןשיווצ

 ,רעלדנעה-גנוריצ םעד ןיא עטוג סָאד טגיזעג טָאה ,ןײלַא ךיז

 -נָא עליפטרעוו לפיוו טסייוו רעװ לייוו ,ייצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמ ףרַאד ןעמ

 "עג ןָאק ירעה טָאה ,ךיז ייב ךָאנ טָאה שטייד רעקיזָאד רעד גנוריצ עטביורעג

 ןסערפ ןײגמורַא ןוא ןגעמרַאּפ קיזיר ַא ןכַאמ ָאד טולב שידִיי ןופ טעוו רע ,טכַארט

 סע ביוא .ןרעװ טזָאלרעד טשינ רָאט סָאד .ןטוג םעלַא ןופ ןסינעג ןוא ןפיוז ןוא

 סָאװ רעדרעמ יד ןגייוושרַאפ טשינ ןופ ליפעג רעד דַיי ַא ןיא ךָאנ ךיז טניפעג

 .ײךַאז ַאזַא קיטליגכיילג ןייגייברַאפ טשינ ןעמ רָאט ,זדנוא וצ ןוטעגּפָא ןבָאה יז

 קירוצ ןעמונעג ךיז ןוא גנוריצ יד עסַאק רעד ןיא טגײלעגקעװַא טָאה רע

 ןייגוצ רע טעװ ןגרָאמ זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ייב טָאה רע .סענזיב עכעלגעט ענייז וצ

 לייורעד עקשטנעה סנַאה רעד לָאז .םעד ןגעװ ןדלעמ ןוא יײצילָאּפ רעד ןיא

 ,טלעג םעד טימ ןעיירפ ךיז רע לָאז ,קעשט ןרַאפ רַאלָאד טנזיוט ןיינ יד ןעמענּפָא

 .ןבעגוצקירוצ רערעווש ןייז םיא סע טעוו

 ךיז טָאה רעלעה קרַאמ ןעוװ ,גָאט ןבלעז םעד ןיא סע זיא ןלַאפעגסױא ןוא

 | .ןעקשטנעה סנַאה טימ ןגָאלשעצ

 ,םינינעיסענזיב עקידנפיול יד טימ טקיטרַאפעגּפָא ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ = |

 .קרָאי-וינ ןיא סעיצנַאטס-יײצילָאּפ יד ןופ םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ ןָאק ירעה זיא

 ,םינּפ ןקיטומטוג ןלופ ַא טימ ןטמַאַאב-ייצילָאּפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע

 .שיט-ָארויב ַא ייב ,ערעירַאב רעכיוה רעד רעטניה ןסעזעג זיא סָאװ

 ןעוועג םיא ייב זיא ןטכענ זַא ,ןבעגעגרעביא רעטרעוו עצרוק ןיא טָאה רע

 -גַאילירב ,גנוריצ טפיוקרַאפ םיא ןוא עקשטנעה סנַאה ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא רענייא

 ןיא רַאלָאד טנזיוט ןיינ טלָאצַאב םיא טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ךעלגנירעיוא ענעט

 סנַאה ןֹופ טפירשרעטנוא ןַא טימ הלבק ַא ןזיוועג ייברעד טָאה רע .קעשט ַא

 ןופ ןעמוקַאב גנוריצ יד טָאה רע זַא ,ןבעגעגנָא טָאה רעקיזָאד רעד .עקשטנעה

 -לָאצ, ןופ לָאצּפָא םעד ןזיוועג טשינ טָאה רע .ץייווש רעד ןיא עטנַאט ַא סנייז !

 | | ,קרָאי-וינ ןיא *טמַא
 ,עגַאלקנָא יד ןוא ןעמָאנ םעד טנכייצרַאפ טָאה רעטמַאַאב-יײצילַאּפ רעד
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ןופ השורי ַא ןופ גנוריצ ןייק ןייז טשינ ןעק סָאד זַא ,רעכיז ריא טייז --

 י ?ץייווש יד
 .טרעפטנעעג רעלדנעה- גנוריצ רעד טָאה -- !רעכיז ןיב ךיא--
 ?טמַא-לָאצ ןופ ריּפַאּפ םוש ןייק ןזיוװַאב טשינ ךייא טָאה רע ---

 | | ,טשינרָאג --

 רַאפ גנוריצ יד ןריקסיפנָאק ןעק ןעמ .עגַאלקנָא ערעװש ַא זיא סע -- |

 ?גנוריצ יד ךיז ייב ריא טָאה ,דנַאל ןיא זדנוא וצ ןעמוקנײרַא לַאגעלמוא
  !סע זיא טָא ,ָאי =

 -דנעלב ַא טָאה סע .לריּפַאפ- טרעװנָאק ןדייז ַא טנפעעגפיוא טָאה ןָאק ירעה

 -יש ןוא טייקכייר רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ רעמיצ:ייצילָאּפ םעד ןיא ןוטעג

 ,ןרילָאק עקידנרירעמ
 טכַארּפ רעד ןופ ןרעדנּוװּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעטמַאַאב-ײצילָאּפ רעד

 | .ךעלגנירעיוא ייווצ יד ןופ

 גנוריצ יד ןזָאלרעביא ןייז טוג ױזַא טעוו ריא .רימ ןבָאה סערדַא םעד --

 ַא ןביירשסיוא ךייא לעװ ךיא .גנושרָאפסױא ןַא ןכַאמ ןלעוו רימ ןוא זדנוא ייב

 | ,הלבק

 ןָאפעלעט רעד -תלבק ַא ןביירשסיוא ןעמונעג טָאה רעטמַאַאב-יײצילָאּפ רעד

 -עט םעד ןעמונעג קיסעלכַאנ טָאה רעטמַאַאב-יײצילָאּפ רעד .ןעגנולקעצ ךיז טָאה

 .לטיט ןייז ןוא ?ָאלעה, ןכעלנייוועג ןייז טגָאזעג ןוא ןיירַא טנַאה ןיא לביירט-ןָאפעל

 .וטעג-לּפַאצ ַא רע טָאה םיצולּפ
 -עגוצ סע ןוא טנַאה ןיא לביירט-ןָאפעלעט סָאד טקירדרַאפ רעטסעפ טָאה רע

 ןעמ סָאװ ןּפַאכפיױא יונעג טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,רעיוא םוצ רעקרַאטש טעּפעשט

 ,טרָאד טגָאז
 -דָאמ ַא זיא סע ...טונימ ַא טרַאװ ...?רעלעה קרַאמ ןוא עקשטנעה סנַאה --

 ,סיפָא ןיא ָאד ןַאמ ַא דָארג בָאה ךיא .שילרעטסיוא ןוא ענדָאמ רעייז ,לַאפוצ רענ

 .יָאי ...?סָאװ ..עקשטנעה סנַאה ַא םענייא ןגעק עגַאלקנָא ןַא ןײרַא טגָארט סָאװ

 ..ךיז ןגָאלשעצ ...גנוריצ ליפ ןענופעג םיא ייב טָאה ןעמ .גנוריצ ןגעוו ...סנַאה

 ךעלקערש ַא ןעוועג זיא סע .טעדנּוװרַאפ ךעלרעפעג ןענעז עדייב ריא טגָאז סָאװ

 לעװ ךיא - .ליװקרָאי ןיא ,סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד ...?סַאג ןטימניא געלשעג

 .רעלדנעהיגנוריצ ַא ,ןָאק רעטסימ !ןעמָאנ ןייז .עלייוו ַא ָאד ןַאמ םעד ןטלַאה

 םינּפ סָאד .לביירט-ןָאפעלעט סָאד טגײלעגקעװַא טָאה רעטמַאַאב-יײצילָאּפ רעד

 טדנעוװעג ךיז טָאה רע .גנובעלרעביא רעקידארומ ַא ןופ טמַאלפעג םיא ייב טָאה

 | : רחוס-גנוריצ םוצ
 דָארג ,טייצ לקיטש ַא ןטרַאוװּוצ ָאד ןוא ןייז טוג ױזַא טעוװ ריא ,רעטסימ --

 םעד םענעגָאלשעצ ַא ןענופעג טָאה ןעמ זַאי ןעגנולקעג רימ ןעמ טָאה רעטציא

 .עלופטרעוו רעייז ,גנוריצ ליפ ןענופעג םיא יימב טָאה ןעמ ןוא עקשטנעה סנַאה:

 עכעלטע ןגערפ ךייא טעוו ןוא רעטמַאַאב רערעכעה ַא ןעמוקנָא ָאד טעוו דלַאב:
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ןרעיוד גנַאל טשינ טעװ סע .וצ לייוורעד ךיז טצעז ןוא טוג ױזַא טייז .ןגָארפ

 רעייא ןגעוו ןדלעמ זדנוא ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ ,ןוטעג טוג רעייז טָאה ריא

 ,קרָאי-וינ יװ טָאטש ַאזַא ןיא ןסיוו טשינ לָאמנייק ןעק ןעמ ,טעז ריא .עיצקַאזנַארט

 טכייל טנעקעג טָאה ריא .העש רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןליּפשּפָא ךיז ןעק סע סָאװ

 ,םכח ןייק ןייז טשינ ןעק שטנעמ ַא .רעהַא טשינ טמוק ריא ןעוװ ,ןלַאפנײרַא

 | .סעציילּפ ענייז רעטניה רָאּפ-טמוק סע סָאװ טשינ טסייוו רע לייוװ

 ןשיּפָאזָאליפ ַא ןעמונעגנָא טָאה םינּפ ןטמַאלפעצ ןטימ רעטמַאַאב-יײצילָאּפ רעד

 טשינ לָאמנייק רָאט שטנעמ ַא זַא ,לַארָאמ יד ןגעלעג זיא ענייז דייר יד ןיא .ןָאט

 ןוא ןטיהסיוא טשינ  דיז רענייק ןעק ץעזעג ןגעק לייוו ,ןץעזעג םעד ןגעק ןייג

 ,םכח ןייק ןייז טשינ ןעק רענייק

 "יס ַא טרעכיוררַאפ טָאה רע .דייר יד טרעהעגסיוא טָאה רחוס-גנוריצ רעד

 טקנַאדעג ליטש רעד ןיא טָאה רע .לקניוו ַא ןיא ךיז טצעזעגקעװַא ןוא טערַאג

 .יגעוו ןכיילג ןפיוא טריפעג םיא טָאה סָאװ ,טייקיטכיזרָאפ ענעגייא ןייז ןוא טָאג

 םענופ ןטיהסיוא טשינ ךיז ןעק רענייק :טכערעג זיא רעטמַאַאב-ייצילָאּפ רעד

 .ץעזעג ןופ גיוא

 רעמיצ-יײצילָאּפ ןסיורג םעניא ,ןלַאפעגוצ זיא טנװָא רעטניוו רעַירּפ רעד

 .טייקפרַאש רעכעלקנערק רעלעג ַא טימ טנערבעג ךעלּפמעל עשירטקעלע יד ןבָאה

 גיוא עקידנכַאװ סָאד ןוא טייקגנערטש טימ ןגָארטעג ָאד ךיז טָאה םעלַא ןופ

 .ץעזעג ןופ
 ךיז טָאה סע .טערַאגיס ןייז ןופ ךיור םעד ןגיוצעג טָאה רחוס'גנוריצ רעד

 -גּוד ַא טימ טייג טלעוו רעד ןיא ץלַא זַא ,טכַאדעגסיוא טנעמָאמ םעד ןיא םיא

 ןוא ןעזעגסיורָאפ זיא שינעעשעג עדעי ,טרָא ןפיוא ךַאז עדעי .רדס ןכעלרעד

 ;ךיז טפור סָאװ ,םזינַאכעמ ןקיטכיר םעניא טסַאּפעגנײרַא זיא עלעפיירש סעדעי

 ...טלעוו -- ןוא טיוט ,ןבעל

 יצ |

 זומ עקשטנעה סנַאה םעד :זָאנגַאיד םעד טכַאמעג טָאה רעטקָאד-טּפױה רעד

 קרַאמ םעד .ןבעל ןצנַאג ןפיוא ביוט ןביילב טעוװ רע ,ּפָאק ןופ ןלייט ןרירעּפָא ןעמ

 ,זדלַאה ןפיוא עיצַארעּפָא ערעווש ַא ןכַאמ ןעמ זומ רעלעה

 זייא ךרוד ,טנװָא טנייה ךָאנ ןרעו טכַאמעג טפרַאדעג ןבָאה סעיצַארעּפָא יד

 .לָאטיּפש ןופ ןגרוריכ יד ןופ םענ

 ןופ רעדילגטימ יד ןסיװ ןזָאל טפרַאדעג ןעמ טָאה עיצַארעּפָא יד ןכַאמ ןרַאפ

 זיא טייצ ךס ןייק ןוא שינעביולרעד יד ןבעג טפרַאדעג ןטלָאװ ייז .החּפשמ רעד

 .םעד רַאפ ןעוועג טשינ

 ,ײַצילָאּפ רעד ןופ רָאטקעּפסניא ןַא ןענופעג רעטציא ךיז טָאה לָאטיּפש םעניא

 ןבָאה עכלעוו ,טײל-ײיצילָאּפ ייווצ יד ןוא רעטרָאּפער-סגנוטיײצ ַא ,וויטקעטעד ַא

 .ןיירַא לָאטיּפש ןיא טכַארבעג רענעמ ענעגָאלשעצ ידי
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 .ןגיוא יד טכַאמעגפיוא ןיוש טָאה רע .רעביפ ןיא ןגעלעג זיא רעלעה קרַאמ

 -ייו קידארומ םיא ןבָאה ןריהעג יד ןופ ,ּפָאק ןופ ,בייל ןייז ןופ םירבא עלַא

 -סיוא םיא טָאה לַאז-לָאטיּפש ןיא ץלַא ,רעייפ שילעה ַא יװ טנערבעג ןוא ןוטעג

 עקנַארק יד ,ךעלטעב יד :ןגיוא ענייז רַאפ טצנַאטעג טָאה ץלַא .רעױּפַאק ןעזעג

 ףסייוו יד ןיא םיריוטקָאד יד ,רעדיילק עסייוו יד ןיא סעסריונ יד ,ךעלטעב יד ןיא

 יד ןיא ןזדלעפ עקיזיר ,יולב-לקנוט ןיא ,ןצרַאװש ןיא טיײלײצילָאּפ יד ,ןטַאלַאכ

 -יבַאל יד ,רעטקָאד רעשידִיישינַאּפש רעד ,טנוה רעד ,ןידָאלק ,לעשַאר ,גרעב

 קנעש יד ,ףלָאװ רעדורב ןייז ,עיגלעב ןופ ןבורג-ןליוק יד ןיא ןלייה ןוא ןטניר

 רעד ,עצנירּפש עמַאמ יד ,רעקנעש רעד בייל-בקעי עטַאט רעד ,ווָאנילַאמ ןיא

 ...ןרעטש םעס ,ןרעטש לסָאי ,ווָאנילַאמ ןופ קרַאמ ןיא רעטסיולק

 ,שטנעמ ַא ןגעלעג זיא סע ּוװ ,לטעב ןטייווצ ןפיוא ןלַאפעג זיא קילב ןייז

 ,רָאה עטשרַאבעגפױרַא יד ןיא טנעקרעד טָאה רע .טרעדיושעגפיוא טָאה קרַאמ

 ,עקשטנעה סנַאה -- ,םיא ןרעטש ןפיוא טינש םעד ןיא

 | ..ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 ןייז ןיא .ןעקנַאדעג ענייז ןיא טפיורשעגניירַא ךיז טָאה ןַאמ ַא ןופ עמיטש ַא

 : טײקטמַאלפעצ רעקידרעביפ
 ?ןגַארפ עניימ ףיוא ןרעפטנע רימ ריא טנעק --

 .דמערפ ןעזעגסיוא םיא טָאה ןַאמ רעד ,ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא טָאה קרַאמ
 ,ײצילָאּפ גנושרָאפסיױא רעד ןופ רענייא ןייז זומ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ,טרעפטנעעג קרַאמ טָאה --- ,ָאי --

 !רעלעה קרַאמ ןעמָאנ רעייא זיא ---
 .ָאי --

 ? קרָאי-וינ ןיא ןסַאג עטסקיצנייג יד ןיא טניווװ ריא ---
 ,ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא טָאה קרַאמ

 -ַאב ןעמעוו זיא רעוו ?טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ןרעפטנע רימ ריא טנעק --

 ?ליצ ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא ןלָאפ

 -סיורַא רעווש קידארומ ןעוועג םיא זיא סע .רעטרעוו יד טלייצעג טָאה קרַאמ

 :טגנערטשעגנָא ךיז טָאה רע .סרעפטנע עלַא יד ןדערוצ

 ןיימ טעדרָאמרעד טָאה רע .עקשטנעה סנַאה ןַאמ םעד ןלַאפַאב ןיב ךיא --

 ,רעדורב

 ?רעלעה רעטסימ ,ןזייווַאב ,תודע טָאה ריא --

 .ָאי --

 ךופ ןעמעוו .טנייה ךָאנ ןוא עיצַארעּפָא ןַא ןריפכרוד ךייא רעביא ףרַאד'מ --

 | ?ןסיוװ ןזָאל ןעמ לָאז החּפשמ רעייא

 לצטָאה-ןָאטלופ ,ןידָאלק יורפ יד ךיוא ...ןוא ,רעלעה לעשַאר ,בייוו ןיימ .--

 .קרָאי-וינ ,סַאג עטסקיצעביזי-ןוא-יירד ,לעדנַאמ רעטקָאד ...ךיוא ןוא קרָאי-וינ ןיא
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 ,ןסיוװ ןזָאל זיולב ךייא ליוו ךיא .רעלעה רעטסימ ,ץלַא זיא סָאד ,טוג --

 ,טּפשמ ןכָאנ זיב ײצילָאּפ רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא טנעז ריא זַא

 ,םיכסמ זיא ןוא טייטשרַאפ רע זַא ,ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא טָאה קרַאמ

 ,לטעב םוצ ןעגנַאגעגוצ רָאטקעּפסניא-ײצילָאּפ רעבלעז רעד זיא םעדכָאנ

 | .עקשטנעה סנַאה ןגעלעג זיא סע ּוװ

 קרַאמ סָאװ ,ןדנּוװ עקידנענערב ןוא ּפעלק יד ןופ טמַאלפעג טָאה םינּפ ןייז

 ןּפיל ענייז .עיורג ,עקידנשעל ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז .טכַאמעג םיא טָאה רעלעה

 ףיוא ןגעלעג זיא ּפָאק לייט רעטשרעטנוא רעד .ןסיברַאפ ןוא טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז

 ,זייב ןוא ּפמעט ,ךיז רַאפ טקוקעג טָאה רע ,עלעשיק ןטסַאּפעגוצ ןלעיצעּפס ַא

 ?ןגַארפ עניימ ףיוא ןרעפטנע רימ ריא טנעק ---

 ,טרעהעג טשינ טָאה רע

 .ןגָארפ עכעלטע ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 -סניא ןופ רעדעפיילב ַא ןעמונעג ןוא טנעיילעגרעביא ייז טָאה עקשטנעה סנַאה

 : ריּפַאּפ ןבלעז םעד ףיוא ןבירשעגפיוא ןוא טנַאה סרָאטקעּפ

 ןפור .רעקינכעטיָארטקעלע ,עקירעמַא ןיא רָאי ַא רעביא .עקשטנעה סנַאה;

 ,רעלדיפ ַאמלעז ;טירטס רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא רעדיינש ָאטָא רעטסימ

 .ןָאלַאס-ריב סָאטָא לקנָא ןופ סערדַא םעד ףיוא ,ַאננַא עטנַאט ןוא ,הלכ ןייז

 ,טעב ןופ קעװַא ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 יד ןפור ןעמונעג ןוא ןָאפעלעט ַא ייב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה טנַאיצילַָאּפ ַא

 .עקשטנעה סנַאה ןופ יד ןוא רעלעה קרַאמ ןופ ןסערדַא ןוא ןעמענ ענעבעגעגנָא

 | ,לָאטיּפש ןיא טייצ העש ַא ןופ ךשמ ןיא ןעמוקוצ ןסייהעג ןעמעלַא טָאה רע

 טייקליטש יד .סנטָאש טגיילעג ךיז ןבָאה רעמיצ-לָאטיּפש ןסיורג ןרעביא

 טגָאיעגנָא טָאה ךעלטעב יד ןופ טייקסייוו יד .רעיוא וצ רעיוא ןופ טנַאּפשעג טָאה

 .רעיורט ןקידארומ ַא

 ךָאנ ךעלגעמ זיא סע סָאװ ץלַא ןטיירגוצ ןסייהעג טָאה רעטקָאד-טּפיױה רעד

 -עג רעטציא רָאנ טָאה ןעמ .רענעמ ייווצ יד רעביא עיצַארעּפָא רעד רַאפ טנייה

 ,רעדילגטימ-עילימַאפ יד ןעמוקנָא ןלָאז סע זַא ,טרַאװ

 -טסוּפ ןיא ,קערש ןיא ,רעיורט ןיא ןענורעגסיוא ןענעז סעגר ןוא ןטונימ

 ,םורַא טייק

 ,ןפָאלעגּפָא זיא טייצ העש עבלַאה ַא

 .רעלעה לעשַאר ןפיול וצ ןעמוקעג זיא עטשרע יד

 יא א
5 

 יז ,םייהַא טלייאעג ךיז טָאה יז ,סַאג ןופ ןעמוקעגקירוצ טַאהעג זיא לעשַאר

 -סיוא ןַא סעּפע ןוטּפָא ךָאד טעװ רע .ןקרַאמ ןגעוו ליפעג ענדָאמ ַא טַאהעג טָאה
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 ןסערפעגנייא ױזַא ןיוש זיא סע ,ןילַא םיא ןופ רעקרַאטש זיא סע .ךַאז עשילרעט
 - ,ןסײרוצסױרַא םעד ןופ םיא רעווש ןיוש זיא סע זַא ,ןבעל ןוא בייל ןייז ןיא

 סקרַאמ ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא .,ןפָארטעג טשינ םענייק זיוה ןיא טָאה יז

 -סורַא טלייאעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .סטקידנערַאפ-טשינ ַא ,טײצלָאמ

 ,ןפָאלעג רע זיא רעייפ ַא ןופ יו ,זיוה ןופ ןפיולוצ

 ןייז טעו טנייה זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה יז .קַיורמוא ןרָאװעג יז זיא רעדיוו

 טכַאמעג טָאה יז .טייצ עצנַאג יד טַאהעג ארומ ױזַא טָאה יז ןכלעוו רַאפ ,גָאט רעד

 ןטכענ ריא ךָאד טָאה רע .העש ַא ,העש עבלַאה ַא טרַאװעג .בוטש יד גנונעדרָא ןיא

 ןלעװ ייז ,ריא טימ זיוה ןיא ןייז רע טעװ טנייה זַא ,טגָאזעגוצ יו טעמכ ,טגָאזעגוצ

 ? רע זיא ּוװ .ןעמַאזוצ ןײגסױרַא
 סרעזייוו יד ,ןטייקיבײא יו ,ךעלנייּפ ,רעווש ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןהעש יד

 ןלעװ סָאװ ,ןעניּפש עסיורג יו ןעזעגסיוא ןבָאה ךיק ןיא רעגייז ןשירטקעלע ןפיוא

 רעביא ןכירק ךעלסיפ עקניניד ערעייז טימ ןוא ריא ףיוא ןוט-ףרָאװ ַא דלַאב ךיז

 .ץכעבעוועג ןקידארומ ַא טימ ןבעוורַאפ יז ןוא בייל ריא

 ןציזנייא טנעקעג טשינ ןיוש טָאה יז .רעגייזא יירד דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןיא ּפָארַא ןעייג ייז זַא ,טגָאזעג ןוא עלעדיימ ריא ןָאטעגנָא טָאה יז .בוטש ןיא

 .ןעגנַאגעגּפָארַא טינ ןוא ,קרַאּפ
 טעװ יז זַא ,טניימעג טָאה יז ,ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה יז

 םעד ןטלַאהעג ןיוש יז טָאה לָאמ רעקילדנעצ .קיטייװ ןוא ןייּפ ןופ ןרעוו ןסירעצ

 ,טנעקעג טשינ ןוא יײצילָאּפ יד ןפורּפָא טלָאװעג ןוא טנַאה ןיא ןָאפעלעט

 -ָאלק טימ ןדנוברַאפ ךיז ןוא ןָאטלופ לעטָאה םעד ןפורעגּפָא קיטסַאה טָאה יז

 ידיטָא ּפָא-טפור יז סָאװ ענדָאמ רעייז ןעמוקעגסיוא ריא זיא סע .רעשזרעב ןיד

 ,קילגמוא ןצנַאג םעד ןיא ןדנוברַאפ םידעפ רעטנזיוט טימ זיא עכלעוו ,יורפ

 .רעמיצ-לעטָאה םעד ןיא ןעוועג דָארג זיא ןידָאלק

 ןוא רעלעה קרַאמ ןופ גנַאגסיױא םעד ףיוא ארומ ןיא ןעוװעג זיא יז ךיוא

 .עקשטנעה סנַאה --- םענייז אנוש ןטסגרע םעד

 ,עגַאל רעטנַאּפשעג רעד ןגעוו ורמוא ןוא רעיורט טימ לופ ןעוועג זיא יז ךיוא

 ןיא גרָאז ריא ןופ טליפעגסורַא סָאד טָאה לעשַאר .ןקרַאמ ןגעוו טּפיוהרעביא ןוא

 קרַאטש ריא טָאה ,גנולפייווצרַאפ רעטסערג רעד ןיא ןעוועג זיא יז םגה ןוא ,ןדער

 ריא ןיא ךיז טָאה סע .ןַאמ ריא ןגעוו גרָאז סנידָאלק ןסָארדרַאפ ןוא ןוטעג "ייוו

 רעד ףיוא טכוזרעפייא ןוא קערש רעיינ ַא ןופ עטָאנ ַא טעבנגעגנײרַא ןצרַאה

 ריא ןופ לרוג ןלַאטַאפ םעד ןיא לײטנָא ןקרַאטש ַאזַא טמענ סָאװ ,יורפ רעדמערפ

 יז -- טגָאז ןיילַא ןידָאלק ,יז יו -- ןוא גנַאגסיױא םעד ףיוא טרַאוװ סָאװ .,ןַאמ

 גנַאגסױא םעד בילוצ ,ןקרַאמ ןגעוו גרָאז רעד בילוצ טכענ ןייק ןפָאלש טשינ ןעק

 ,ליּפש-לרוג ןלַאטַאפ םעד ןיא םענייז
 ןעוועג ןענעז דייר ערעייז .ןדער וצ סָאװ טַאהעג קינייװ ןבָאה ןעיורפ עדייב

 עדייב .ןייועג ןטקיטשרַאפ ןוא ןצפיז טימ טשימעגסיוא ךעלקערב ,עטקַאהעגּפָא
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 :ערעדנַא יד זַא ןוא ,ריא ןופ רעכעה טייטש ערעדנַא יד זַא ,טליפעג ןבָאה ןעיורפ

 -ערג ַא וצ ךיז טמענ ערעדנַא יד זַא ןוא ,קרַאמ ןַאמ םעד רַאפ גרָאז ליפֹוצ טָאה

 .יןבָאה םיא טעװ ערעדנַא יד זַא ןוא קלח ןרעס

 ןטלַאהעג ךָאנ טָאה לעשַאר ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא םילצולּפ עדייב ןענעז ייז

 ,ןייוועג סָאד ךיז ןיא ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ רעמ ןוא טנַאה ןיא לביירט סָאד

 -סױרַא ןַא יו טרעהעגנָא ךיז טָאה סע .בייל ריא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ

 ..טלעוו עצנַאג ַא ךיז טימ ןסיירטימ ןעק סָאװ ,ָאלעשט ַא ןופ ןייוועג רעקידנעייג

 .טעוו ץלַא זַא ,ןקיורַאב טווורּפעג יז טָאה ןָאפעלעט ןופ טייז רענעי ףיוא ןידָאלק

 .סעּפע טָאה לעשַאר .רעטנכערַאב ַא ,שטנעמ רעקיטכיזרָאפ ַא זיא קרַאמ ,ןייז טוג

 טגיילעגקעװַא ןוא טנגעזעג ליטש ךיז טָאה יז .טרעהעג טשינ ןוא טרעהעג ָאי

 - .,לביירט-ןָאפעלעט סָאד

 עצנַאג ַא .ןּפָאלעגּפָא ר רעדיוו זיא םעדכָאנ .רעגיײזַא ריפ ןעוועג ןיוש זיא סע

 דא עקידארומ ערעווש ,עגנַאל ןטונימ ,סעגר ,ןטונימ --- רעדיוװ םעדכָאנ .העש

 יייץענערג

 "רעק ריא .ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה יז .ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעג טָאה םיצולּפ

 .,בייל ריא ןיא טראּפשעגנָא) טָאה קערש עטסיוװ ַא .ןוטעג-לקַאװ ַא ךיז טָאה רעּפ

 : ,הרדשה-טוח ןיא ךרודַא ריא זיא טלעק ַא

 1 רעלעה קרַאמ ןופ יורפ יד ,רעלעה לעשַאר טייז ריא ---

 .ָאי ---

 ,לָאטיּפש ןשירעטיבסערּפ ןיא ךיילג טמוק --

 ּפָא סעּפע טרָאד ךיז טָאה בייל ןיא ,ןכָארבעגרעטנוא ריא ךיז ןבָאה סיפ יד

 :ןגערפ טנעקעג םיוק טָאה יז ,ןסירעג

 ? ןַאמ ןיימ טימ סעכעלקערש סעּפע ?טריסַאּפ טָאה סָאװ ---

 'ךיז טָאה רע .לָאטיּפש ןיא ָאד זיא ןַאמ רעייא .סעכעלקערש ןייק טשינ --

 רעשידלעה ַא ,ןַאמ רעייא ,רעגעלש רעטסעפ ַא זיא רע .גנוי ַא ךָאנ טימ ןגָאלשעצ

 | .רעהַא דלַאב טמוק .ּרעסקָאב רעטנכייצעגסיוא ןַא ,גנוי

 ..טקִיורַאב עלעסיב ַא ַא יז ןבָאה ןָאפעלעט ןיא טנַאיצילָאּפ ןופ דייר עקיציוו יד

 טשינ טָאה רענעי ךיוא ןוא ןפָאװ ןייק טצונַאב טשינ טָאה קרַאמ זַא ,סיוא-טזייוו

 / !ךעלרעדנּוװ ױזַא ןעוועג טלָאװ סע ,טָאג ,ָא ?רשפא .ןפָאװ ןייק טצונַאב

 'זיב ,דניק סָאד ןטלַאה ןטעבעג ןוא זיוה ןופ הנכש ַא וצ ןפָאלעגנײרַא זיא יז

 | .ןעמוקקירוצ טעװ יז

 :םוצ ןרָאפעגוצ ןוא יסקַאט ַא טּפַאכעג ,סַאג ןיא ּפָארַא םעדכָאנ זיא יז |

 יה יי ,לָאטיּפש

 א 8

 - .קָאטש ןטייווצ ןופ לַאז םעד ןזיוװעגנָא ריא טָאה ןעמ

 'טָאה יז .ןטסגנַא טימ לופ .ןעוועג זיא יז .טּפַאלקעג ריא ןיא טָאה ץרַאה סָאד
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 יקסװָאנשזולד השמ

 קילב ריא .טנַאיצילָאּפ ַא ןסעזעג זיא םיא ןבענ ,ןַאמ ריא לטעב ַא ףיוא ןעזרעד

 טימ  ןַאמ ַא א ןגעלעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,לטעב טייווצ ַא טּפַאכעגפיוא ךיוא טָאה

 ,רָאה עטשרַאבעגפױרַא

 .ןעמונַאב ץלַא ןדנוקעס עטשרע יד ןיא טָאה יז

 ןפיל עריא .,ןַאמ ריא ןופ לטעב םוצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא טירט :עקיטסַאה טימ
 : ןווטעג-עשטּפעש ַא ןבָאה

 ! קרַאמ ,קרַאמ ---

 ךיוא .ןעמוקעגנָא טכייל טשינ םיא זיא סע ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה רע

 : ןוטעג- עשטּפעש ַא ןבָאה ןּפיל ענייז

 | !לעשַאר ---

 ,טעּפילכעצ ךיז טָאה יז .םיא וצ ןלַאפעגוצ זיא יז

 ,דייר יד ןעגנערבסיורַא טנעקעג םיוק רע טָאה -- !לעשַאר ,ךיז קִיֹורַאב --

 זיג סע ,טזומעג בָאה ךיא ,טנעקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא .טוג ןייז טעװ ץלַא ---

 ,..רע-ק-רַאטש ,ןליוו ןיימ ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 ןָאלסױרַא טשינ ךיד טעװ ןעמ ?ןייז רעטציא טעװ סָאװ ,קרַאמ ,קרַאמ ---

 ..רעמ טשינ ןעק ךיא ,חוכ ןייק רעמ טשינ בָאה ךיא ןוא ןענַאדנופ

 .ןצעזוצ ךיז ןטעבעג יז ןוא םערָא םייב ןעמונעגנָא יז טָאה ןַאמיײצילָאּפ רעד

 ;טייז ריא וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טייקירעווש סיורג טימ טָאה קרַאמ

 יטסליפ יװ .ןוט טזומעג סע בָאה ךיא ,ןטוג םוצ ןזָאלסיוא ךיז טעוװ ץלַא ---

 ,ריד טימ ןענעז ןעקנַאדעג עניימ עלַא ,ביל ךיד בָאה ךיא ?לעשַאר

 -קוק ַא טָאה יז .ןידָאלק ןעמוקעגוצ טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא טעב םוצ

 -טגפָא ןעועג ןיא סָאװ ,טעב םעד ףיוא ןוא ןלעשַאר ףיוא ,ןקרַאמ ףיוא ןוטעג

 ,עקשטנעה סנַאה ןגעלעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,טירט עכעלטע ףיוא טקור

 ריא טָאה ןענַאװנופ -- .ןרערט ךרוד טגָאזעג לעשַאר טָאה -- !ריא --

 ?רעהַא ָאד ןעמוק וצ טסוװעג

 ײצילַאּפ יד -- .טרעפטנעעג ןידָאלק טָאה -- ןפורעג ךיוא ךימ טָאהימ ---

 .ןעמוקוצ  ןסייהעג ךימ טָאה

 -רעוו יד טליײצעגסױרַא םיוק קרַאמ טָאה --- ןפור יז ןסייהעג בָאה ךיא ---
 רעד ,ןטרָאד רע טגיל טָא .גנושרָאפסױא עלענש ַא ןכַאמ ָאד ןלעוװ ייז --- .רעט

 ! רעדרעמ

 דלַאב ןוא ,טקוקעגנָא ךיז ןֹוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ןבָאה ןעיורפ עדייב |

 ףעקשטנעה סנַאה טימ לטעב םעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג וויטקניטסניא ייז ןבָאה

 ,טבעוורַאפ ףָאלש םענרַאמשַאק ןרעוװש ַא ןיא ךעלגעווַאבמוא ןגעלעג זיא רענעי

 .רעיורט טימ לופ עדייב ,עטכייפ ןעוועג ןגיוא יד ןענעז ןעיורפ עדייב ייב

 רעווש טָאה לזענ ןסיררַאפ ריא .סַאלב קרַאטש ןוא ןייש ןעוועג זיא םינּפ סלעשַאר

 -.טיור רעקרַאטש ַא טימ טמַאלפעג טָאה םינּפ סנידָאלק .טפול יד טמעטָאעגנייא
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 ןיא טָאה רעבָא ,טרעטלעעג עלעסיבַא ,ןסיברַאפ ,ןייש ןעוועג ךיוא זיא סע .טייק

 .ןרָאי רעקיסיירד ןטימ יד ןיא יורפ ַא ןופ טייקנייש עפייר יד טַאהעג ךיז

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע .עטפמעדעג א ןעוועג זיא לַאז ןסיורג םעניא טכיל יד

 .ןעניצידעמ עפרַאש ליפ ןוא רעטע ,םרָאּפָארָאלכ ןופ תוחיר

 ריא ךָאנ דלַאב ןוא רעטסעװשנקנַארק יד ןעמוקעגוצ זיא טירט עליטש טימ

 זיא רעטקָאד רעד .רענעמ ייווצ יד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטקָאד רעד

 ןוא ןקנַארק םעד טכַארטַאב עקנילייוו ַא ,רעלעה קרַאמ ןופ לטעב םוצ ןעמוקעגוצ

 :ןענידָאלק ןוא ןלעשַאר וצ טדנעװעג ךיילג ךיז

 ?רעלעה סעסימ זיא ךייא ןופ רעוו ---

 -עג ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג-לקָאש ַא ,סיורָאפ טירש ַא טכַאמעג טָאה לעשַאר

 : טגָאז

 .רעלעה לעשַאר זיא ןעמָאנ ןיימ !ךיא --
 ןוא קירוצ ףיוא טירש ַא טכַאמעג טָאה יז .ןוטעג-רעטיצ ַא טָאה ןידָאלק

 .ןעקשטנעה סנַאה ףיוא ןוא ןקרַאמ ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג רעדיוז

 סעּפע ךייא ףרַאד ךיא ?סיפָא ןיימ ןיא ןייגנײרַא רימ טימ טליוו ריא --

 | .ןרעלקרעד

 ,לַאז ןופ סױרַא ןענעז עדייב .ןעוועג םיכסמ טָאה לעשַאר

 :ןינע םוצ ןטָארטעגוצ ךיילג ןוא ןציז ןטעבעג יז טָאה רעטקָאד רעד

 .ןרעוװו טרירעּפָא טנייה ךָאנ זומ ןַאמ רעייא ---

 .ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה לעשַאר

 ,טגערפעג םיא יז טָאה -- רעטקָאד ,ריא טניימ סָאװ ---

 -רַאפ טסנרע רעייז עדייב ןענעז רענעמ ייווצ יד ןשיווצ געלשעג םעד ןיא
 םגה .רערעקרַאטש רעד ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןַאמ רעייא .ןרָאװעג טעדנווז

 םיא טלָאװ רענעי ןוא רעקיטפערק ךעלרעּפרעק ,טיובעג רעקרַאטש זיא רענעי

 םענעי טימ טלָאװעג ךיז טָאה ןַאמ רעייא זַא ,סיוא רעבָא טזייוו ,ןעמוקייב טנעקעג

 -רעביא ןַא ,קידרעביפ ,טריטלַאזקע קרַאטש ןרָאװעג זיא רע ןוא ןענעכערּפָא

 קידארומ ױזַא םענעי טָאה רע ןוא ןפורענּפָא םיא ןיא ךיז טָאה טפַארק עכעלריטַאנ

 ייב ךיז ןבָאה סע .ביוט ןרעוװ לָאז רענעי רַאפעג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןגָאלשעצ

 ..ןבעוועג-רעהעג יד ןסירעגרעביא םיא |

 .רעכיילב ךָאנ ןרָאװעג זיא םינּפ סלעשַאר

 ?ןוטעג סָאד טָאה ןַאמ ןיימ סָאװרַאפ ,רעטקָאד ,טסייוו ריא ---

 ןײגנײרַא טשינ ףרַאד ןוא רעטקָאד ַא ןיב ךיא .ךַאז ןיימ טשינ זיא סָאד ---

 ...סנכערברַאפ ןופ ,ןלַאפנָא ןופ ןטייהלצנייא יד ןיא

 ,ןּפיל עריא ,זָאנ ריא ,ןגיוא עריא ,טמַאלפעגפיוא םיצולּפ טָאה םינּפ סלעשַאר

 :ןרָאצ ןופ רעייפ טימ ןעִילג ןעמונעג טָאה ץלַא

 -עגנָא טשינ םענייק ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק טָאה ןַאמ ןיימ ? ןכערברַאפ -- |

 טגיל סָאװ ,ןַאמ רעד .ןַאמ-ןעילימַאפ רעטוג ַא ןוא רעקימעכ ַא זיא רע !טריר
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 ,רעדורב ןרעגנוי ןייז טעדרָאמרעד טָאה ,ןַאמ ןיימ ןבענ לטעב ןטייווצ ןפיוא טרָאד
 טקיטייו ןַאמ ןיימ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדַיי רעטרעדנוה טעדרָאמרעד

 ןַא ךיז ןיא טגָארט ,ןבעל טשינ ןעק ןוא ןפָאלש טשינ ןעק ,טייצ רָאי ןעצ ןיוש

 ןפָארטעגנָא קרָאי-וינ ןיא רע טָאה םיצולּפ .רעיורט ןוא ןייּפ ןכעלשטנעמרעביא

 טשינ רעמ ךיז טָאה רע .יירפ ןוא קנַארפ םורַא ךיז טיירד סָאװ ,רעדרעמ םעד

 טזומעג ןוא ףמַאק רערעטיב ַא ןעגנַאגעגנָא םיא ןיא זיא סע .ןשרעהַאב טנעקעג

 ..ןופ טולב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ ןעמעננָא ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא שטָאכ

 .רענייז ןיא טנַאה ריא ןעמונעג טָאה רעטקָאד רעד
 בָאה ךיא .טניימעג טשינ ױזַא בָאה ךיא !רעלעה סעסימ ,ךיז טקַיורַאב ---

 ןיא ,ךָאד טסייו ריא רעבָא ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ןעוועג רעשמ דלַאב ךיז

 טעװ ןַאמ רעייא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טרָאװ עטשרע סָאד ײצילָאּפ יד טָאה ןלַאפ יד

 רעד ןגעװ ןפורעג ךייא בָאה ךיא .ףָארטש זיא סע רעכלעוו ןופ ןרעװו טיײרפַאב
 .ןרעו טריפעגכרוד טנייה ףרַאד סָאװ ,עיצַארעּפָא

 ! רעניימ טָאג ? עיצַארעּפָא ןָא --

 -עג טרירעּפָא לָאמַא ןיוש ןַאמ רעייא זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יוװ ---

 ,קירוצ רָאי ףלעוװצ רעדָא ןעצ ַא טימ ,לָאמַא טזומעג טָאה רע .זדלַאה ןפיוא ןרָאװ

 ןיגַאב וצ וורּפ ַא טכַאמעג לָאמַא טשינ רע טָאה .זדלַאה ןייז ןקידעשעצ ךיז

 ?ךיז ןעגנעה ךרוד דרָאמטסבלעז

 !רעטקָאד ,ריא טדער סָאװ !ךיז ןעגנעה ךרוד ,דרָאמטסבלעז --

 רעד וצ טרעהעג סָאד רעבָא ,םעד ףיוא םינמיס עלַא ןַארַאפ ןענעז סע --

 ,טייהנעגנַאגרַאפ

 טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה יז .קערש רַאפ ןשָאלעג ךיז ןבָאה ןגיוא סלעשַאר

 ,לוטש רעד ןיא

 סע טמוק סָאװרַאפ ,רעניימ טָאג ,קרַאמ רעמערָא !ךעלגעממוא זיא סָאד --

 | םיא
 ,ךיוא עז ךיא .ןקַיורַאב ךיז טחמ ריא !רעלעה סעסימ ,ךייא טקִיורַאב --

 רעווש רעייז רימ זיא סע .ןגערפיוא טשינ ךיז טרָאט ריא .טרעגנַאװש ריא זַא
 | ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךיז ןגערפיוא טשינ ןטַאר וצ ךייא

 | ! רעטקָאד ,םיא טעװעטַאר --

 .ךעלגעמ זיא סע סָאװ ץלַא ןוט ןלעוװ רימ ,ערעייט ןיימ ---

 עכעלגעמרַאפ ןענעז רימ -- .טעשעהעג לעשַאר טָאה --- ! םיא טעװעטַאר --

 ןוא גנודניפרעד עשימעכ ַא טפיוקרַאפ גנַאל טשינ טשרע טָאה ןַאמ ןיימ .ןשטנעמ

 זיא סע יװ טלָאזעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ טימ ,טלעג עמוס עסיוועג ַא ןבָאה רימ

 -קעװַא טלעג סָאד ךייא ןלעװ רימ .עירָאטַארָאבַאל רענעגייא ןַא טימ ןענעדרָאנײא

 ! םיא טעװעטַאר .ןבעג

 ןיק ךייא ןופ טשינ טגנַאלרַאפ רענייק .טלעג ןייק ןיא טשינ טייג סע ---
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 שינעביולרעד ענעבירשעגרעטנוא ןַא זיולב ךייא ןופ ןליוו רימ !יורפ עטוג ,טלעג

 .שיט-עיצַארעּפָא םוצ ןטערטוצ דלַאב ןלעװ רימ ןוא

 .קידלושמוא זיא רע !םיא טעװעטַאר .ןביירשרעטנוא לעװ ךיא ,ָאי ,ָאי --

 : ..שטנעמ רערַאברעדנּוװ ַא זיא רע

 .רעטנוא טביירש ,ריּפַאּפ סָאד זיא טָא ,טוג ---

 .ןבירשעגרעטנוא קיטסַאה טָאה לעשַאר

 ! רעטקָאד ,עגַארפ ןייא ךָאנ ---

 ? ערעייט ןיימ ,סָאװ ---

 ?עקשטנעה סנַאה םעד טימ ןיימ ךיא ?םענעי טימ זיא סָאװ ---

 טָאה רע .ןרירעּפָא ךיוא םיא ןזומ רימ .םיבורק ענייז ףיוא ןטרַאװ רימ ---

 ייב .ןרעװ טנוזעג ךָאנ ןעק ןַאמ רעיא .עיצַארעּפָא ערעווש ַא רָאג ןכַאמוצכרוד

 -ָאה קיניײװ טָאה רע .ןבעוועג-רעהעג יד ןסירעצ קידנעטשלופ ןענעז רעבָא םיא

 | .ןרעה וצ גנונפ

 ךיא .רעמיצ ןייא ןיא ןעמַאזוצ טשינ ייז טזָאל ,ךייא טעב ךיא ,רעטקָאד ---

 .םיא טימ ןעמַאזוצ טגיל רע סָאװ םעד ןופ םירוסי עּכעלקערש טדייל ןַאמ ןיימ ,סייוו

 | ןעמַאזוצ ןייז טשינ ןלעוװ ייז ,ייטשרַאפ ךיא ---

 .טגָאזעג לעשַאר טָאה --- ! רעטקָאד ,ןשטנעב טָאג ךייא לָאז --
 .ךיז ןרילרַאפ טשינ !רעלעה סעסימ קיטומ --
 ןרערט טימ טצײלפעגסױרַא ןוא ןוט לכיימש ַא טוװרּפעג טָאה יז

 .ריט רעד וצ טײלגַאבוצ יז טָאה רעטקָאד רעד

 יד -- .קיטייז ,ךיז ױזַא טגערפעג רע טָאה -- ?יורפ ענעי זיא רעוו --

 ?ןפור ןסייהעג טָאה ןַאמ רעייא עכלעוו

 ןופ ,ןבעל סנַאמ ןיימ ןופ ליפ רעייז טסייוו יז ,ןידָאלק זיא ןעמָאנ ריא --

 םעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא ןַאמ ריא ךיוא .געט ענעגנַאגרַאפ ענייז

 .ןעוועג סָאד זיא ץענערג רעשיזוצנַארפ-שינַאּפש רעד ףיוא ,עקשטנעה סנַאה

 ןעז ךייא לע ךיא ,ןייז קיטומ ,ונ ---

 ןעמוקעגניירַא קירוצ זיא יז .סיפ ענעכָארבעגרעטנוא טימ סױרַא זיא לעשַאר

 ןידָאלק ךיוא .ןַאמײצילָאּפ רעד ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא לטעב םייב .לַאז ןסיורג ןיא

 ךיוא רעטציא זיא טכיזעג ריא ,עטרַאטשרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא יז .ןעוועג ָאד זיא

 .ךיילב שילרעטסיוא ןעוועג

 טימ עמַאד עטצוּפעגסױא ןַא ןענַאטשעג זיא טעב סעקשטנעה סנַאה ייב

 טָאה יז .טמַאלפעג רענעי ייב טָאה םינּפ סָאד .עכעלקיד ַא ,עכיוה ַא ,רָאה עדנָאלב

 ןופ רעדרעמ םעד ,רעלַאפנָא םעד ןפָארטשַאב לָאז ןעמ טגנַאלרַאפ ,ךיוה טדערעג

 זיא סָאד ,ןַאמ רעקישיילפ ,רעקיד ַא ןענַאטשעג טרָאד זיא ךיוא .סנַאה ןתח ריא

 .ָאטָא לקנָא ןעוועג

 ןרעביא ןגױבעגרעבירַא ןעוועג זיא יז .ַאמלעז ןעוועג זיא עמַאד עדנָאלב יד
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 ןסנַאה וצ טדערעג טָאה יז .רעייפ טימ ןסָאשעג טָאה ןגיוא עריא ןופ ,ןקנַארק

 :טגערעגפיוא-בלַאה ,קידנעּפילכ-בלַאה

 טגיל טָא ,דַיי רעקיצומש ַאזַא ?ױזַא יוו ?ןפָארטעג טָאה סָאװ !סנַאה !טנַאה ---

 טַאקָאװדַא רענַאקירעמַא ןטסעב םעד ןעמענ לעװ ךיא ,טשינ גרָאז רעבָא ,ָאד רע

 ןייק ןלַאפַאב וצ טשינ ןעקנעדעג ןיוש לָאז רע .ןענרעלנָא םיא טעװ ןעמ ןוא

 ,ןבעל ןצנַאג ןייז הסיפת ןיא ןליופ ןיוש טעװ רע .סַאג ןטימניא ןשטנעמ

 לָאז ַאמלעז ןכייצ ַא טכַאמעג טָאה רע ,ּפָאק ןטימ טרירעג טשינ טָאה סנַאה

 :טעשטּפעשעג ןוא םענייז וצ ּפָאק ריא ןגייבוצ

 ןיינ יד ךיוא ןוא גנוריצ יד רימ ייב ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .גנוריצ יד ---

 -עגוצ ץלַא ןבָאה ייז ,קעשט ןרַאפ ןעמוקַאב טנייה בָאה ךיא סָאװ ,רָאלָאד טנזיוט

 ..ץלַא ,ןעמונ

 -- .עטריוװרַאפ ַא טגערפעג ַאמלעז טָאה -- ?ןעמונעגוצ טָאה רעוו ---

 ?וטסניימ ןעמעוו

 ,טניימ יז סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה רע רעבָא ,טרעהעג טשינ טָאה רע

 ןַא ןיא טרעטנָאלּפרַאפ רעטציא ןיב ךיא .ץלַא ןבָאה ייז ,ייצילָאּפ יד --

 ,גנוריצ סָאד בָאה ךיא ןענַאוװנופ ןסיוורעד ךיז ןלעװ ייז .עטכישעג רעמענעגנַאמוא

 םיא ביג .טַאקָאװדַא ןַא ֹוצ טנייה ךָאנ ייג ןוא ,ַאמלעז ,טייצ ןייק טשינ רילרַאפ

 עטנַאט ןיימ ןופ ,ץייוש רעד ןופ רימ וצ ןעמוקעג זיא גנוריצ סָאד זַא ,רעביא

 ךָאנ ןיב ךיא רעדייא ,דנַאלשטיײיד ןייק טקישעג רימ סע טָאה יז .עקשטנעה ַאזיל

 | .טַאקָאװדַא םוצ רעטציא ןיוש ייג ,ןעמוקעגנָא ָאד

 טשרע ןבָאה סָאװ ,ןגיוא יד .ךיילב ןרָאװעג זיא םיִנּפ קידנעמַאלּפ סָאמלעז

 טָאה יז .רענעשָאלעגסיוא -- ןרָאװעג ןענעז ,רעייפ ןכעלמייהמוא ןַא טימ טילגעג

 עקירעיורט יד טימ טנגעגַאב ךיז ןוא לטעב) סרעלעה קרַאמ וצ טיירדעגסיוא ךיז

 ,ןידָאלק ןוא לעשַאר ןופ ןגיוא

 לָאמנייק שינעגנעפעג ןופ טעוװ ריא .טעדנּוװרַאפ ןסנַאה ןיימ טָאה ריא --

 ,סױרַא טשינ

 .טצַאלּפעגפיױא טָאה ןידָאלק

 ,ןשטנעמ עקידלושמוא רעטרעדנוה טעדרָאמרעד טָאה סנַאה רעייא !טגייווש ---

 -עה קרַאמ ףיוא ןזיוועגנָא טָאה יז) רעדורב ןייז ,טעדרָאמרעד רע טָאה ןַאמ ןיימ

 !ךיז טמעש !?ךָאנ טדער ריא ןוא (רעל

 -רַאפ םעדכָאנ טָאה רע .ןעיורפ יד ןקִיורַאב טוװורּפעג טָאה ןַאמיײצילַאּפ רעד

 .ןענידָאלק ןופ דייר יד טנכייצ

 .עקשטנעה סנַאה ןופ לטעב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רעטקַאד רעד

 ?בורק רעטסטנעָאנ סנַאמ םעד זיא רעוו ---

 -ַאב ךיז טָאה טכיזעג ריא ףיוא ,רעטקָאד םוצ קוד ַא ןוטעג ךיז טָאה ַאמלעז

 ,לכיימש רעטכייל ַא ןזיוו
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 ,קיטרַאפ ןיוש זיא ץלַא ,ןטַאריײה םורַא געט יירד ןיא טלָאזעג ןבָאה רימ ---

 ,לכיימש רערעטיב  ַא זזיוװַאב ךיז טָאה םינּפ סרעטקָאד ןפיוא

 "מוא ןייז ןיוש טצוװ סָאד ,ונ -- טגָאזעג רע טָאה --- םורַא געט יירד ןיא --

 ןריפכרוד ןפרַאד רימ .ןײרַא סיִפָא ןיא רימ טימ טמוק ןוא טוג ױזַא טייז ,ךעלגעמ

 : . ,ןטעטילַאמרָאפ לָאטיּפש טסיוועג
 ,ןדייב ייז ןשיוצ טלעטשעג ךיז טָאה ָאטָא לקנָא

 ? קינעמילּפ ןיימ טימ זיא סָאװ ,רעטקָאד --

 -רעהעג יד .ערעווש ַא רעייז ,עיצַארעּפָא ערעווש ַא ןכַאמכרוד ףרַאד רע -
 | | .ןסירעגרעביא םיא ייב ןענעז ןבעוועג

 ? רע זיא ןגָאלשעצ ױזַא ?סָאװ ---

 ןעמָאנ רעייא זיא יוװ ,סימ ,ריא .טייצ ןייק ןרילרַאפ טשינ ןרָאט רימ ---

 .רעלדיפ ַאמלעז ---

 ,סיפָא ןיימ ןיא טמוק ---

 ןוא לטעב םוצ רעטגענ טקורעגוצ ךיז טָאה ָאטַא לקנָא .סױרַא עדייב ןענעז ייז

 ,גנוי ןשיגרענע ,ןווָארב ןטבילַאב ןייז ףיוא טקוקעג ןקילב-סגנורעיױדַאב טימ

 ןריּפַאּפ יד ןקידילרעד םוצ ןטָארטעגוצ ךיילג זיא רעטקָאד רעד

 םעד ןבָאה ןלעוװ רימ .ןרעוו טרירעּפָא טנייה ךָאנ זומ עקשטנעה סנַאה --

 רָאנ טעװ סע סָאװ ץלַא ןוט ןלעוו רימ .לָאטיּפש ןופ גרוריכדזָאנ ןוא -רעיוא ןטסעב

 .רעהעג ןייז ןעװעטַאר וצ ךעלגעמ ןייז

 !ןרעו טפָארטשַאב זומ ןסנַאה ןבענ לטעב םענעי ףיוא רעכערברַאפ רעד --

 ןביורַאב וצ םיא ליצ םעד טימ סנַאה ןטבילעג ןיימ ןדרָאמרעד טלָאװעג טָאה רע

 עטנַאט ןייז ןופ השורי ַא סלַא ןעמוקַאב טָאה סנַאה סָאװ ,גנוריצ עלופטרעוו יד

 ..ץייווש רעד ןיא

 ןביורַאב טלָאװעג טשינ טָאה רענייק .רעלדיפ סימ ,תועט ַא טכַאמ ריא ---

 ןלעה ןטימ ןיא ,סַאג ןטימ ןיא םענעי טשינ טלַאפַאב רעביור ַא .ןעקשטנעה סנַאה

 . -ַאב טנעה עטעקַאנ טימ טשינ ןוא ייברַאפ ןעייג ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעוו ,גָאט

 .יורפ עגולק ַא ןייז וצ סיוא טעז ריא .ןילַא סע טסייו ריא .רעביור ַא טלַאפ

 ןייז וצ זיא רעסעב רעבָא ,עגַאל רעייא ײטשרַאפ ךיא .קיטפנונרַאפ רעסעב טייז
 ,דייר טימ קיטכיזרָאפ

 .רעסַאלב ךָאנ ןרָאװעג זיא טכיזעג סַאמלעז

 ,טגָאזעג רעטייוו טָאה רעטקָאד רעד
 ןיא טשינ זיא געלשעג םעד ןופ ןוויטָאמ יד ןוא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ---

 -פיוא רעבָא ךייא ליוו ךיא ,ייצילָאּפ רעד וצ טרעהעג סָאד ,ץנעטעּפמָאק ןיימ

 טשינ זיא סַאג ןיא ןעקשטנעה סנַאה ןלַאּפַאב זיא סָאװ ןַאמ רעד זַא ,ןכַאמ םַאזקרעמ
 דרָאקער םענעטלעז ַא טימ ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא זיא רע .רעכערברַאפ ןייק

 טרעװו רע ןוא רעדורב ןייז טעדרָאמרעד טָאה עקשטנעה סנַאה .טייקכעלרע ןופ

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ רעטרעדנוה ןדרָאמרעד ןיא טקידלושַאב ךיוא
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 יקסוװָאנשזולד השמ

 .רעטכעלעג ןשירעפורסױרַא ןכערפ ַא טימ טכַאלעצ ךיז טָאה ַאמלעז

 לעפַאב ַא טַאהעג טָאה רע .ןדִיי טעדרָאמרעד טָאה רע .טייצ-סגירק ןיא --
 .ןוט וצ סָאד

 ,ןלעפַאב טַאהעג ןבָאה ןשטייד עלַא --

 זיא יװ ,רעטקָאד ,רימ טגָאז .טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ןיוש טרעהעג סע --

 ?סנַאה ןטבילעג ןיימ טימ ןגָאלשעג ךיז טנייה טָאה סָאװ ,םעד ןופ ןעמָאנ רעד

 זַא ,רעטנוא טביירש ,טוג ױזַא טייז .סימ ,ןגָאז טשינ ךייא סע ןעק ךיא --

 סָאד זיא טָא .עקשטנעה סנַאה רעביא עיצַארעּפָא יד ןריפוצכרוד טביולרעד ריא

 .ריּפַאַּפ
 ,ריּפַאּפ עלעמרָאפ סָאד טקורעגוצ ריא טָאה רעטקָאד רעד

 .רעטקָאד ןפיוא קילב ןרעטצניפ ַא ןפרָאװעג ןוא ןבירשעגרעטנוא טָאה יז

 א

 רעד ,לעדנַאמ רעטקָאד ןפיולוצנָא ןעמוקעג קיטסַאה זיא טנװָא ןיא טעּפש

 ,יודיוו סרעלעה קרַאמ טרעהעגסיוא קירוצ טייצ ַא טימ טָאה סָאװ ,רָאטַאיכיסּפ

 ַא ןיא עטרַאטשרַאפ ,עקידנגייווש ןציז לַאז-טרַאװ ןיא ןפָארטעג טָאה רע

 ,ןידָאלק ןוא רעלעה לעשַאר :טעבעג ,ןייוועג ,רעיורט ןפיט

 :טגָאזעג ןוא רעלעה לעשַאר טימ טסירגַאב ךיז טָאה רע

 לָאז ךיא זַא ,טרינָאפעלעט טכַאנרַאפ רימ טָאה ןעמ ? טריסַאּפ טָאה סָאװ ---

 .רעלעה קרַאמ ףיוא ןגערפ ןוא לָאטיּפש ןיא ןעמוקוצ

 טָאג םיא לָאז ,עיצַארעּפָא ערעווש ַא .ןַאמ ןיימ רעטציא טרירעּפָא ןעמ --

 ,טַאטלוזער ןייק טשינ ךָאנ סייוו ךיא ןוא טייצ העש ַא רעביא ןיוש .ןפלעה
 | ? טריסַאּפ טָאה סָאװ ? ריא טניימ סָאװ ---

 רעד ןוא ןעקשטנעה סנַאה טימ סַאג ןטימניא ןגָאלשעצ ךיז טָאה קרַאמ --

 .טקידעשעג ןרָאװעג זיא רענייז זדלַאה

 ?זדלַאה רעד -- |

 ,לעדנַאמ רעטקָאד ,טרַאװ .זדלַאה ןטימ ןוט וצ טַאהעג לָאמַא טָאה קרַאמ ---

 ןײגַאב טוװרּפעג לָאמַא טשינ רע טָאה .טליצרעד ץלַא ךייא ךָאד טָאה קרַאמ

 ? ךרָאמטסבלעז

 טכַאד .ןײלַא ןבילבעג זיא רע יו םעדכָאנ ,לטעטש ןשינַאּפש ןיא .ָאי ---

 | ..ןייז ,ןידָאלק יד ,ךיז

 ןוא ןענידָאלק וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז ,ןוטעג-ּפַאכ ַא ךיז טָאה לעשַאר

 : רעטקָאד ןרַאפ יז טלעטשעגרָאפ

 ,לעדנַאמ רעטקָאד זיא סָאד ןוא רעשזרעב ןידָאלק ..,ןידָאלק זיא סָאד ---

 -כרוד םיא זיא חומ ןיא .ןענידָאלק ףיוא ןוטעג "קוק ַא טָאה רעטקָאד רעד
 ...יֹוזַא יונעג .סיוא יז טעז טרעדלישעג יז טָאה קרַאמ יוװ ױזַא :קנַאדעג ַא ןפָאלעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 | .פָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה לעשַאר

 רעטייוו רעטקָאד רעד טָאה -- !עקשטנעה סנַאה טימ זיא סָאװ ןוא ---

 .טגערפעג

 טשינ סייוו ךיא .ןטסיופ יד טימ ּפָאק םעד טרעטעמשעצ םיא טָאה קרַאמ --

 יד ףיוא רעטציא ךיוא םיא טרירעּפָא ןעמ .םעד וצ חוכ ןעמונעג טָאה רע ּוװ

 .קרַאטש רָאג .ןגָאלשעצ קרַאטש רָאג זיא רע .ןרעיוא

 ךיז רַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע .טצעזעגוצ ךיז טָאה לעדנַאמ רעטקָאד רעד

 .זיא קרַאמ .ןרַאמשָאק ןוא ןעגנּועז ןופ ,עירָאעט רעטיובעגפיוא ןייז רַאפ ,ןײלַא

 ,לעדנַאמ רעטקָאד ,רע .טייקכעלקריוו רעד ןיא טריסַאּפ טָאה ץלַא .טכערעג ןעוועג

 ,דוסי ןשלַאפ ַא ףיוא עירָאעט עצנַאג ַא טיובעגפיוא .תועט ןרעטיב ַא טכַאמעג טָאה

 ,,טפול ףיוא

 ןוא ָאטָא לקנָא ,ַאננַא עטנַאט ,ַאמלעז :ןסעזעג ןענעז לַאזטרַאװ ןבלעז םעניא

 יז ןופ רענייק .ליטש טדערעג ןבָאה ייז .רעטָאפ סַאמלעז ,רעלדיפ רעטלַא רעד

 רעטציא טָאה ייז רעביא ךיוא .ךעלנייוועג יו ,קידרעּפָאה ױזַא ןעוועג טשינ זיא

 .יןיד-קסּפ רערעטיב ַא ןעגנָאהעג

 לא יא
= 

 ,טכַאנ עבלַאה ןעוועג ןיוש זיא סע

 טכַאנ יד .עקידנגייוש ןסעזעג עלַא ןענעז לָאטיּפש ןופ לַאזטרַאװ םעניא

 "יא טרעטַאלפעג טָאה רעיורט רעד .רעטצנעפ יד ךרוד טרעטצניפעגניירַא טָאה

 ,לקניוװ וצ לקניוו ןופ טרעטַאלפעג ,ןשטנעמ ןופ ּפעק רעב

 יד זַא ,ןלעשַאר ןסיוו טזָאלעג ןוא ןעמוקעגּפָארַא זיא רעטסעװשנקנַארק ַא

 .טכַאװשעגּפָא ןוא דימ רעייז זיא רעקנַארק רעד ,ךרודַא זיא עיצַארעּפָא

 -פיוא טָאה סריונ יד .ןגערפ סעּפע טלָאװעג עטקיטייועצ ַא טָאה לעשַאר

 .קילב ןעמוטש ריא טּפַאכעג

 סנַאה רעביא עיצַארעּפָא רעד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג סריונ ַא טָאה ןַאמלעז ךיוא

 סע .עיצַארעּפָא ערעװש ַא ןעוועג זיא סע ,דימ רעייז זיא רע ךיוא .עקשטנעה

 ןקנַארק םעד .ןטַאטלוזער יד ןסיוו טעװ ןעמ זיב טייצ עגנַאל ַא רעייז ןעמענ טעוו

 "עג זילב יװ רעמ טשינ ךיוא ןוא ,ןגרָאמרעביא ןעז ןענָאק טשרע ןעמ טעװ

 ,ןטונימ עטלייצ

 טזָאלרַאפ קידנגייווש ןוא ןביוהעגפיוא קידנגייווש ךיז ןבָאה עקידנטרַאװ יד

 ,לָאטיּפש סָאד

 טָאה ַאמלעז ךיוא .רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןקרַאמ רַאפ טלעטשַאב טָאה לעשַאר

 סָאװ ,רַאלָאד טנזיוט ןיינ יד זַא ,טפָאהעג טָאה יז .רעמיצ רעדנוזַאב ַא טנדרָארַאפ

 .לָאטיּפש ןופ ןבַאגסױא יד ןקעד ןלעװ ,טריקסיפנָאק לייוורעד טָאה ײצילָאּפ יד
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 יקסװָאנשזולד השמ

 -וינ ןיא רעכערברַאפ יד ןענרעלנָא ןענעק לָאז רע ,ןרעװ טעװעטַארעג זומ סנַאה

 ,גָאט ןלעה ןיא ,סַאג ןטימניא ןשטנעמ ַא ןלַאפַאב וצ הּפצוח ַאזַא ןבָאה סָאװ ,קרָאי

 ערעיײז תוחומ יד ןיא .ןייּפ ןקידרעביפ ןיא ןגעלעג ןענעז עקנַארק עדייב

 -ייו רעד ןופ רעקיטש .תומולח עטסיוװ .ןרַאמשָאק ערעטצניפ טבעוועג ךיז ןבָאה

 ,דָאהַארַאק ַא ןיא טיירדעג ןוא טשימעג ךיז ןבָאה רערעייז טייהנעגנַאגרַאפ רעט

 ןדייב יז רעביא ,ץנַאט-הנותח ַא ןיא ןגָארטעג ךיז ןטלָאװ םידש ןענָאילימ יו

 ..ןיד ןוא םימחר טבעוושעג טָאה
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 לטיּפַאק רעטסקיסיײרדנואטכַא

 ..גנונױלַאנ יד

 ?םנַאה ןוא רעלעה קרַאמ ,עקנַארק עדייב ןענעז עגנַאל ןכָא

 | ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג עקשטנעה

 .ףבעגעגנייא ךיז טָאה ןקרַאמ רעביא עיצַארעּפָא יד

 "טכייל ױזַא טשינ ךיז ןבָאה זדלַאה ןיא ןדנּוװ יד רעבָא

 .-טולב ,סעיצַאקילּפמָאק ןטָארטעגנײרַא ןענעז סע ,טלייהרַאפ

 .רעביפ ןקידארומ ןיא ןגעלעג זיא רעקנַארק רעד .ןסוגסיוא

 .-נָא ןרָאװעג ןענעז ,זדלַאה ןיא ,זדלַאה םורַא ןקנעלעג עלַא !

 ,ןלָאװשעג

 .ןטסילַאיצעּפסיזדלַאה עטסערג יד ןײרַא לָאטיּפש ןיא טכַארבעג טָאה לעשַאר

 . םיא טָאה ןעמ .סעיזופסנַארט-טולב ןבעגעג ןקנַארק םעד טָאה ןעמ .קרָאי-וינ ןופ

 .ןגירקוצסױרַא םיא ןעגנולעג זיא סע ןוא ןעגנוטכױלַאב-יער-סקע טכַאמעג רדסכ

 .םיא רעביא טבעוושעג טָאה סָאװ ,רַאפעג רעד ןופ

 .-ייװעצ ַא ,עטרעטַאמרַאפ ַא ,ענעכָארבעצ ַא ,לעשַאר טָאה געט עקיזָאד יד ןיא

 -רעליטש רָאנ טָאה יז .גנונעפָאה יד ןוא טומ םעד ןריולרַאפ טשינ ,ךיז ןיא עטקיט

 "ןזָאלרַאפ טשינ לָאז רע טָאג וצ תוליפת ןוא ןטעבעג יד טימ םענייאניא טייה

 יד סָאד זיא :הלאש עטלַא יד טגערפעג ךיוא ,ףליה ַא ןקיש םיא ןוא ןקרַאמ

 .ןעגנַאגעגכרוד תורצ ליפ ױזַא ,ןטילעגנָא ליפ ױזַא ךיז טָאה קרַאמ ?גנונױלַאב

 "עג רָאג רע זיא ,טולב קידלושמוא ןסיגרַאפ רַאפ ןעמענ המקנ טלָאװעג ןוא

 .גנונױלַאב יד סָאד זיא ?ןברק רעד ןלַאפעג רָאג רע זיא ,ןרָאװעג טלכיורטש

 סָאװ ,םישעמ עכעלרע ןוא ענייש יד רַאּפ ,טוט שטנעמ רעד סָאװ סטוג םעד רַאפ

 טמוקַאב סטוג רַאפ ביוא ,גנונױלַאב יד ָאי זיא סָאד ביוא ?סױרַא טגנערב רע

 .ןסייר ךיז שטנעמ רעכעלרע רעד ףרַאד סָאװ וצ --- סטכעלש טימ טלָאצַאב ןעמ

 סָאדלַא ןיא ןעקנוטעגנייא ןייז טעװ רע זַא ,רעסעב ךָאד זיא ?סטוג ןוט וִז

 ףרעװ טקינײּפעג טשינ טעװ ,ףָארטש ןייק ןעמוקַאב טשינ שטָאכ רע טעװ ,זייב
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 ןייק ךרוד ןרעװ טרעטשעג טשינ טעװ ,ןטוג םעלַא ןוא טלעוװ יד ןייגכרוד טעוו
 .ןרעוו טקינײּפעג טשינ ,סעּפָארטסַאטַאק

 -ַאב טרעוו טַאט רעזייב רעדעי רַאפ זַא ,טגָאזעג לָאמעלַא קרַאמ ךָאד טָאה

 זיא סע ,ןכערברַאפ ןייז טימ ןטלַאהַאבסיױא טשינ ךיז ןָאק רעדרעמ רעד .טלָאצ
 רעד ָאד זיא סע ןוא טעז סָאװ ,גיוא ןַא ָאד זיא סע ,טבײרשרַאפ סָאװ טנַאה ַא ָאד

 רעד ןוא טקנוּפ ןייא ןייק ךרוד טשינ טזָאל ,גנונעכער םעד ףיוא טנָאמ סָאװ ,גָאט
 .ןעיײרדסױרַא טשינ ךיז ןָאק רע .טלָאצַאב רעכערברַאפ

 ?טרעקרַאפ רעבָא סע זיא סָאװרַאפ

 -ַאטעג ןבָאה סָאװ ,ןגָארפ עריא ףיוא רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה יז

 עג טשינ ןוא ןליונק ןיא ,ןגַאזגיז ןיא ךיז טרעטנָאלּפעג ,חומ ריא ןיא טעשט

 -עצ טשינ יז טָאה ןייּפ יד סָאװ ,ןעוועג סע זיא ענדָאמ .ןרעטנָאלּפפױא ךיז טנָאק

 םעד טימ ןייגוצנָא ,ןטלַאהוצסיוא ,טומ ןבעגעגוצ ריא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןכָארב

 .עמארד רעד ןופ ףוס ןרָאברעדנוװ ַא וצ ןריפרעד ןוא ןקרַאמ ןעװעטַאר ןוא ףמַאק

 -רענע עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ,טמָארטשעגנײרַא ריא ןיא ןבָאה תוחוכ עשירפ
 ןופ טקניטסניא ריא טימ טָאה יז .רעדילג עלַא עריא ןיא טגיילעצ ךיז טָאה עיג

 .ןרעוו טנוזעג טעװ קרַאמ :רעגיז יד סױרַא ןלעװ קרַאמ ןוא יז זַא ,טליפעג יורפ ַא
 זַא ,ןעזעגנייא לעשַאר טָאה ָאד ךיוא ,ןידָאלק ןפלָאהעגוצ ליפ ריא טָאה סע

 ןייק טשינ טָאה ןידָאלק .ןבעל-ןעילימַאפ ריא ןכערבעצ וצ טשינ טניימ ןידָאלק

 ,םיא וצ טפַאשטניירפ יד ןוא טפַאשטניירפ :זיולב יװ ןקרַאמ רַאפ ליפעג רעדנַא

 ןליוו םענרעזייא ןוא טומ ,תונשקע רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז רַאפ גנורעדנּווװַאב יד

 -םיוא ןוא עמַארד עצנַאג יד ןייזוצייב טומ ריא טיג ,טקרַאטשרַאפ ןרַאװעג זיא --

 ,תודע ןַא סלַא טכירעג ןיא ןטערט

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז ,זיוה סלעשַאר ןיא גָאט ןדעי ןעמוקעג זיא ןידָאלק

 עיירטעג ַא יװ ריא וצ ןעוועג ןוא ןלעשַאר טימ ךיז ןעמונדַאפ ,עלעדיימ ןטימ

 סקרַאמ ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןוא לָאטיּפש ןיא גָאט ןדעי ןפָאלעג ,רעטסעוװש

 -גַארפ רעד ןופ טייקכעלרע יד ,טייקסטוג יד רעטציא ןעזעגנייא טָאה לעשַאר .טעב
 וצ ןקרַאמ ןופ טפַאשביל יד ןענַאטשרַאפ רעטציא טשרע טָאה יז .יורפ רעשיזיוצ

 ריא רַאפ ,טפַאשביל ריא רַאפ גנורעדנּוװַאב יד ,ןרָאי ליפ ױזַא ןופ ךשמ ןיא ריא
 ןוא ,רַאפעג ַא ןופ םענעי ןעװעטַאר ,םענעי רָאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג

 ןופ קנופ ןדעי ךיז ןיא טקיטשרעד ,ןילַא ךיז טימ טכַאמעג-םולש טָאה לעשַאר

 טַאהעג טשינ רעמ טָאה רערעדנַא רעד רַאפ ענייא ןוא ,האנש ןופ ,טכוזרעפייא
 ...טפַאשטניירפ עכעלרעטסעווש ענייר זיולב רָאנ ,ןליפעג ערעטיב ןייק ,תודוס ןייק

 ,רעלעה קרַאמ ןשיװצ לַאפ ןשילרעטסיוא םעד ןבירשַאב ןבָאה ןעגנוטייצ יד

 סנַאה ןסיוועג ַא ןענופעג ,טייצ רָאי ןעצ ךָאנ ,קרָאי-וינ ןיא טָאה רעכלעוו ,דָיי ַא
 ָאד ןענעז סע ןוא ,רעדורב ןייז טעדרָאמרעד טָאה רעכלעוו ,שטייד ַא ,עקשטנעה

 ןדִיי לָאצ עסיורג א טעדרָאמרעד טָאה עקשטנעה סנַאה רעבלעז רעד זַא ,תודע

 .עינַאּפש ןוא ךיירקנַארפ ןשיװצ ץינערג רעד ףיוא ,גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 ןיא ןטַאקָאװדַא עטסערג יד ןופ םענייא וצ טדנעװעג ךיז טָאה לעשַאר

 טשינ לַאפ םעד ןבָאה ערעדנַא .ןעמוקעגנָא טכייל טשינ ריא זיא סע .עקירעמַא

 -עסיירנייא ןַא ,לַאפ ןשיטילָאּפ ַא רַאפ טכַארטַאב סָאד ןבָאה ייז .ןעמעננָא טלָאװעג

 רעטנוא ריא טגָארט ןעמ ,ּפָאק ןרעביא טנייה טעלג ןעמ עכלעוו ,הכולמ ַא טימ שינ

 רָאנ ליוװ ענעי סָאװ ץלַא .ךעלכעקעלרעקוצ ,ןטעלג ,ןעלכיימש עיינ גָאט ןדעי

 טעב ןעמ ןוא ןזיור טימ טגײלַאב ,ןצַאט ענעדלָאג ףיוא רעטנוא ריא ןעמ טגָארט

 ,הנתמ עכעלרעדנווו יד ןעמענוצנָא ןקיליװַאב ןייז טוג ױזַא לָאז ענעי זַא ,ךָאנ ךיז

 ..ןצרַאה ןצנַאג ןופ זיא סע

 ןוא ןעמונעגנָא ָאי גנוקידיײטרַאפ יד טָאה טַאקָאװדַא-לַאנימירק רעטמירַאב ַא

 ףָארטש ַא טָארדעג טָאה ןרעלעה קרַאמ .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ךיילג

 ,ןגָאלשעצ קידארומ םיא ןוא סַאג ןטימניא ןשטנעמ ַא ןלַאפַאב רַאֿפ

 -ַאבסױרַא ןוא ןהעש עצנַאג ןענידָאלק טשרָאפעגסיוא טָאה טַאקָאװדַא רעד

 גרעב יד ןופ ןעמוקעג זיא קרַאמ סָאװ ,ןָא גָאט םענעי ןופ ןטייהלצנייא עלַא ןעמוק

 ןידָאלק .גָאט-וצ-טנייה זיב ,ןײרַא זיוה ןיא רעטומ ריא וצ ןָאיַאב טָאטש רעד ןיא

 -וקָאד ליפ עינַאּפש ןופ ןגירקוצסיױרַא טימַאב ךיז טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה

 .עקשטנעה סנַאה םעד ןופ עמַארד ערעטצניפ יד ןרעלקפיוא ןוא ןזייווַאב וצ ןטנעמ

 םייב יודיו טרעלעה קרַאמ טרידוטשעגכרוד יונעג ךיוא טָאה טַאקָאװדַא רעד

 טעװ ץלַא זַא ,ןעגנונעפָאה עסיורג ןבעגעג טָאה רע .לעדנַאמ ר"ד ,רָאטַאיכיסּפ

 -ַאב ַא ןצנַאגניא עמַארד רעד ןופ סױרַא טעװ קרַאמ ןוא טרעלקעגפיוא ןרעוו

 ,רעטיירפ

 -ץגסיוא ןוא לָאטיּפש ןיא גָאט ןדעי ןעמוקעג זיא רָאטקעּפסניא:ײײצילָאּפ ַא

 -עג םיא זיא ןדערד סָאד .ןטייהלצנייא עלַא לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןקרַאמ טגערפ

 טשינ םיא טָארד סע זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה םיריוטקָאד יד ןוא רעטכייל ןרָאװ

 סָאד ןדער ןענעק רע טעװו טייצ רעד טימ ,טסייה סָאד .ןושל סָאד ןרילרַאפ וצ

 ..ןדער טעװ רע רָאנ ,טדער שטנעמ רעלַאמרָאנ רעדעי יוװ ױזַא טשינ טסייה

 רעדנעב עצנַאג טלעטשעגפיונוצ ,טשרָאפעג ןוא טשרָאפעג טָאה ײצילָאּפ יד

 רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא געלשעג םעד כילוצ ןעגנוביײרשַאב ןוא ןטקַא טימ

 -ירעמַא ןַא ,רעקימעכ ַא ,רעלעה קרַאמ ןַאמ ַא םענייא ןשיוװצ קרָאי-וינ ןיא סָאג

 ןופ טײהנעגנַאגרַאפ רעשיגַארט-שיטַאמַארד ַא טימ שטנעמ ַא ,רעגריב רענַאק

 סנַאה ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא םענייא ןוא ןעגנובעלרעביא עשילרעטסיוא ּפעלק ,תורצ

 ,ײמרַא-יצַאנ רעד ןיא ריציפָא-דלעפ רענעזעוועג ַא ,רעגריב רעשטייד ַא ,עקשטנעה

 .עינַאּפש ןוא ךיירקנַארפ ןופ ץענערג רעד ףיוא טסניד ןיא ןעוועג גנַאלנרָאי

 ,רעלדיפ ַאמלעז טימ ןרָאװעג טבָאלרַאפ רע זיא ,גירק ןכָאנ ןרָאװעג טיײרּפַאב

 רָאי ףניפ טימ ןוא המחלמ רעד ךָאנ ךיילג עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא עקשטנעה סנַאה .ןרעגריב רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש

 -ַאכעמיָארטקעלע רעטרימָאלּפיד ַא זיא רע .קירוצ רָאי ַא רעביא טימ עקירעמַא

 ייוַצ ךיז ןוא עמריפ םירישכמ-ירטקעלע ןַא ןיא קרָאי-וינ ןיא טעברַאעג ,רעקינ
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 :עקשטנעה סנַאה .רענבַאשז לוַאס ,עמריפ רעד ןופ ןַאמרָאפ םעד טימ ןגָאלשעג לָאמ
 ןופ טרעװ ןיא גנוריצ עלופטרעוו ליפ דנַאלשטייד ןֹופ ךיז טימ טכַארבעג טָאה

 עטנַאט ןייז ןופ השורי ַא זיא סָאד זַא ,טגָאז רע .רַאלָאד טנזיוט קיצפופ רעביא
 -ןוא-יירד רעד ףיוא לָאפרָאפ םעד רַאפ גָאט ַא .ץייווש ,ןרעב ןיא עקשטנעה ַאזיל

 -גנירעיוא רָאּפ ַא גנוריצ ןופ טפעשעג ַא ןיא טפיוקרַאפ רע טָאה סַאג רעטסקיצכַא
 ךופ רעטלע ןיא זיא רע ,רַאלָאד טנזיוט ןיינ ףיוא קעשט ַא ןעמוקַאב ןוא ךעל

 .רָאי קיסיירדיןוא-ףניפ

3 
 רעד .עקשטנעה סנַאה ןגעלעג זיא לָאטיּפש ןבלעז םעד ןיא לטעב ַא ףיוא

 ךעזעגסױרַא זיולב טָאה ןעמ .ןשזַאדנַאב טימ ןדנוברַאפ ןעוועג םיא ייב זיא ּפָאק

 ,זָאנ עכעלגנעל עטפרַאשרַאפ יד ,ןגיוא עכעליולב-רעסַאװ עסיורג יד םיא ייב

 ןכעליולב םעד טימ ןרעטש רעקירעדינ רעד ןוא ןּפיל עקידנשטרַאטססױרַא ייווצ

 טימ טשרַאב ַא ןעזעג טָאה ןעמ ןכלעוו רעביא ,ןגיוב רענעגיױצעגנָא ןַא יװ ,ןכייצ

 ,רָאה עטמצעקעגפיורַא

 .ַאננַא עטנַאט יד ןוא הלכ ןייז ןסעזעג זיא לטעב ןייז ןבענ

 'ייז ןבָאה טדערעג ןוא ,םיא וצ טדערעג ןבָאה ייז סָאװ טרעהעג טשינ טָאה רע

 טָאה יז סָאװ ,טַאקָאװדַא םייב ןטיזיוו עריא ןופ טלייצרעד טָאה ַאמלעז ,ליפ רעייז

 לַאפ םעד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא-לַאנימירק רעסיורג ַא .ןעגנודעג

 סעּפע ריא טיג רע .רעלעה קרַאמ םעד ןגעק ןטייחלצנייא עלַא טשרָאפעגסיױא ןוא

 טשינ טָאה רעלעה קרַאמ סָאװ ןענעז ןעגנונעפָאה יד .טשינ טיג ןוא ןעגנונעפָאה ָאי

 טשינ טָאה רע ןוא רעדורב ןייז ןדרָאמרעד ןסנַאה ןעזעג טָאה רע זַא ,ןזײװַאב ןייק

 ,גנונעפָאה ַא ָאד ךיוא זיא סע .לייוורעד גנונעפָאה עקיצנייא יד זיא סָאד .תודע ןייק

 ןוא ,ןעקשטנעה ַאזיל ןעניפעגוצסיוא ןייגרעד טשינ ץייווש רעד ןיא טעװ ןעמ זַא

 ןיא ,סנַאה ,ךיד ןקידלושַאב זיולב טעװ ןעמ :עגַאל ַאזַא ןפַאש ךיז ןעק טלָאמעד

 ןייז טעוו ףָארטש יד .טמַאלָאצ םעניא ןדלעמ טשינ ןוא גנוריצ ןעגנערבניײרַא

 ןיק טשינ זיא סע .ןריקסיפנָאק ןעמ טעוװו גנוריצ יד ןוא ןדלעמ טשינ רַאפ

 .ףָארטש עסיורג

 ,ךיז ןשיװצ טדערעג ןבָאה ןעיורפ עדייב סָאװ טרעהעג טשינ טָאה סנַאה

 םיריױטקַאד יד ,ןסקָאװעגנעמַאזצ ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז ןבעוועג-רעהעג ענייז

 .ןעקשטנעה סנַאה ןופ טפַארק רעלַאסָאלָאק רעד ןופ טרעדנּוװרַאפ ןעוועג ןענעז

 זיא ּפָאק רעד ןוא ּפעלק עקרַאטש עכלעזַא ןטלַאהסױא טנעקעג טָאה רע ױזַא יו
 ַאזַא טימ ןגָאלשעג םיא טָאה רעלעה קרַאמ .ןרָאװעג טרעטעמשעצ טשינ םיא

 .ַא רעדָא ,ןפלָאהעגוצ םיא טָאה טפַארק עכעלטעג ַא .טפַארק רעכעלשטנעמרעביא

 .עשינָאלווייט

 -סיוא סָאד טָאה עקשטנעה סנַאה סָאװ ,םעד ףיוא טרעדנוװעג ךיז ןבָאה ייז

 -ַאר םיא טעװ ןעמ זַא ,ןעגנונעפָאה עסיורג ןבילבעג ךָאנ זיא סע ןוא ןטלַאהעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 -רַאפ עקידארומ עלַא ענייז רַאפ ,החלצה טָאה טידנַאב רעד ,רעהעג סָאד ןעוועטי

 .םיא טמוק סע יװ ,טלָאצַאב טשינ רע טמוקַאב ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ סנכערב:

 ןבָאה ּפעלק עדליוו ,עטרַאה יד וליפַא ןוא ףָארטש רעד ןופ סױרַא ךיז טיירד רע

 ,ןפלָאהעג קינגיײװ

 זיא ּפָאק ןייז .םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ טרעהעג טשינ רע טָאה לייוורעד

 ,ביוט -- ןרעיוא ענייז ,ןדנוברַאפ ןעוועג:

 תונמחר טימ ןוא לטעב ןבענ ןסעזעג ןענעז ,ַאנַא ןוא ַאמלעז .רעבייוו ייווצ יד

 ,ןסנַאה ןטרישזַאדנַאברַאפ םעד ףיוא טקוקעג

 ןפיוא רעיורט ןופ ןטָאש ַא טימ רעבָא ,קידנעטש יו טצוּפעגסיוא ,ַאמלעז

 -ַאב טנעקעג טשינ טָאה יז .תונמחר טימ ןטבילעג ריא ףיוא טקוקעג טָאה ,םינפ!

 .ןגָאלשעג קידארומ וצרעד ןוא דִיי ַא ןופ ןגָאלשעג ןרָאװעג זיא רע סָאװ ןעמענ;

 ןגָאװ לָאז דִיי ַא זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ,עקשטייד יד ,רעלדיפ ַאמלעז

 טשינ לָאז רע זַא ,ןגָאלשעצ ױזַא םיא ןוא סַאג ןטימניא שטייד ַא ףיוא ןלַאפוצנָא

 .ןרעװ וצ ביוט ךַאפנייא םיא טָארד סע ןוא גנַאל-ןכָאװ טעב ןופ ןייטשפיוא ןענעקי

 ןָאזרעּפ ַאזַא ןלַאפַאב וצ טגַאװעג טָאה קרָאי-וינ ןופ לדִיי ַא סעּפע סָאװ סָאד

 רעד טשינ ,ריא טשינ ;ןעור טזָאלעג טשינ יז טָאה ,זיא עקשטנעה סנַאה רעד יוװ

 ןופ רעציפָא ןַא ,דלעה ןסיורג ַא רַאפ טכַארטַאב ןסנַאה טָאה סָאװ ,ַאננַא עטנַאט
 טײקרַאטש רעכעלנעמ ,רעטקַארַאכ טימ ןַאמ ַא ,ײמרַא רעשטייד רעכײררָאלג רעד

 לקנָא ךיוא .קרַאטש ןוא ןבירטעגכרוד ,גולק טּפיוהרעביא ןוא טייהזייוו ,ץייר ןוא

 טנעקעג טשינ טָאה ,ליװקרָאי ןיא ןָאלַאס:ריב םעד ןופ רעמיטנגייא רעד ,ָאטָא

 ַאזַא ?טפַארק סעסנַאה ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ :ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ןעמענַאב

 ןופ ץעז ןייא טימ ןרעטעמשעצ וליפַא ןַאמ ןדעי טנעקעג ךָאד טָאה רע יװ גנוי

 ןופ טײקרַאטש יד ,סקָא ןַא ןופ טפַארק יד ךיז ןיא ךָאד טָאה רע .טסיופ רעד

 רֶע ויא סעּפע ?גָאטימכָאנ ןשיגַארט םענעי טריסַאּפ םיא טימ טָאה סָאװ ,דרעפ ַא

 -עצ טזָאלעג ךיז טָאה רע זַא ,דניק-טעּפמיק ַא יו ,עלעמעל ַא יװ ךַאוװש ןרָאװעג

 ,רעבעל יד םיא טקַאהעגרעטנוא ,ןגָאמ ןיא ןלייב םיא ןכַאמ ,ּפָאק םעד ןרעטעמש

 טשינ ךיז טשימ ײצילָאּפ יד ןעוו ןוא ,ןגָאלשעגקירוצ טָאה סנַאה זַא ,זיא תמא

 טגָאזרַאפ ןיוש ןטלָאװ ייז ןוא טגײלעגקעװַא ןדִיי םעד רשפא סנַאה טלָאװ ,ןיירַא
 ...שטייד ַא טימ ךיז ןעּפעשטרַאפ וצ טשינ רעמ ןטנעצ ַא

 ןוא ןָאלַאס-ריב סָאטָא לקנָא ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז סָאװ עלַא יד רַאפ

 ,טניוטשעג ןבָאה ,ןזיװַאב ָאד ךיז טָאה רע טניז ןעקשטנעה סנַאה טנעקעג ןבָאה
 -ַאּפ סנײזַא טָאה סע סָאװ ןעמענַאב טנעקעג טשינ ןוא ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג

 ,עדריוו ןוא ץלָאטש ןייז טימ ,גנוי ןקיטפערק ,ןשידלעה םעד טימ טריס

 ַא ,רענעדנוברַאפ ַא לטעב ןפיוא ןגעלעג גנוי רעשידלעה רעד זיא רעטציא
 -רַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז ןבעוועג-רעהעג יד ןיא ןדנּוװ יד .רעטקידעשעצ

 ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ןגָאמ ןיא ּפעלק יד .טעשטוקרעד טָאה רעבעל יד .טלייה

 טיג ןעמ .גָאט ןדעי םיא ןטכַארטַאב םיריױטקָאד יד .טלייהרַאפ טשינ ךָאנ ןענעז
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 יקסווָאנשזולד השמ

 "ךָאנ ויא רע רעבָא ,ןעגנוטכיילַאב-ןעגטנער םיא טכַאמ ןעמ .,ןעגנוצירּפשנייא םיא
 .ןעוועג זיא רע סָאװ םעד ןופ שטנעמ רעבלַאה ַא

 ליב רע ןעק ןרעה ,טגייוש ןוא לטעב ןפיוא געט ענעצנַאג ּפָא-טגיל רע
 -רעד סע סָאװ טסייוו רע .זייב ןוא ןסיברַאפ זיא רע .טשינ םיא ךיז טסולג ןדער

 טעװ רע זַא ,טּפַאכעג ךעלדנע ךיז טָאה רע .טנוזעג ןרעוו טעוװ רע ןעוו םיא טרַָאװ

 .ןעגנואוטפיוא ענייז טימ ןוא גנוריצ םעד טימ ןרַאנּפָא ןענעק טשינ םענייק

 אויל עטנַאט יד זַא ,ןטיוורעד ךיז ןלעװ ייז ,ץלַא ןיוש טסייוו יײצילַאּפ יד

 טשינרָאג לָאמנייק םיא טָאה יז .יורפ-זיוה עמערָא ןַא זיא ןרעב ןיא עקשטנעה

 -יצ ערַאבטסָאק לקיטש ןייק ןעזעג טשינ ןבעל ריא ןיא וליפַא טָאה יז ,טקישעג

 ףיז טעוװ יז .םעלַא וצ ןעוועטנורגרעד ךיז טעװ קרָאי-וינ ןיא יײצילָאּפ יד .גנור

 ןסיוװרעד וליפַא ךיז ןלעוװ ייז .םיא וצ טמוק גנוריצ יד ױזַא יוו ןסיוורעד ןיוש

 ךעוועג זיא סע .טשינ םיא טרַא סָאד רעבָא ,טעדרַאמרעד טָאה רע ןדִיי ליפיוו

 יד טריפעגסיוא רָאנ טָאה ,סנַאה ,רע ןוא לעפַאב ַא ןעוועג זיא סע ,טייצ-סגירק

 -שגסיוא ןבָאה ןדַארעמַאק ענייז ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט יוװ טוג ױזַא ,ןלעפַאב
 ,עטסטלע יד ןופ ןלעפַאב יד טריפ

 -שֹג :םיא טרַאװרעד סָאװ ?ןרעו טנוזעג טעוװ רע זַא ,ןייז ןיוש טעװ סָאװ

 ןוא קעװַא םיא ןופ טעוװ ַאמלעז .ּפַאש ַא ןיא טעברַא ערעווש ,טײקמערַא ,שינעגנעפ

 -עג ךָאנ טלָאװ רע .עקשטנעה סנַאה גנוי ןשידלעה םעד טימ סיוא ןייז טעוװ סע

 רע .ןטכירעצוצ ױזַא םיא טגַאװעג טָאה סָאװ ,דַיי םעד ןקַאּפ ןוא ןבעלרעד טלָאװ

 ..טקעּפסער טנרעלעגנָא ןיוש םיא טלָאװ

 ןבירטעג ,רעזייב ַא ,רענעסיברַאפ ַא טעב ןפיוא ןגעלעג רע זיא לייוורעד

 רעד :ענדָאמ .םעלַא וצ קיטליגכיילג ןֹוא שיטַאּפַא ןרָאװעג ןוא ךיז ןופ ןעמעלַא

 ןופ ןוא טכענ יד ןיא טקינײּפעג לָאמעלַא םיא טָאה סָאװ ,דָיי רעקיטסנעּפשעג

 טרעהעגפיוא לָאטיּפש ןיא טכענ יד ןיא םיא טָאה ,בייל רעקיטש ןסירעג םיא

 טימ ןעמונרַאפ טכענ ןוא געט ענעצנַאג רעטציא םיא זיא חומ רעד .,ןקינייּפ וצ
 םענייז חומ םעד ,ורוצ טזָאלעג םיא לייורעד ןברק רעד טָאה ,ןגרָאז ערעדנַא

 ..ןגרָאז ןוא ןקיטייו ערעדנַא רַאפ טזָאלעגרעביא

+= + 
* 

 -םיוא ןוא רעסעב לסיב ַא טליפעג ךיז טָאה רעלעה קרַאמ .גָאט ַא לָאמ ןייא

 -עג ןיוש טָאה רע .ןעקנַאדעג יד ןעמעננעמַאזוצ טנעקעג :ןיוש רע טָאה ,רעטגיילעג

 דיא טימעג ןייז .ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ םעד ןופ ןובשח ַא ןבעגּפָא ךיז טנעק

 רעד סָאװ םעד ןופ לייט ַא שטָאכ טריפעגסיוא טָאה רע .טקַיורַאב ןעוועג ןיוש

 ךיא -- עקשטנעה סנַאה םעד טעגרהרעד טשינ טָאה רע .ןבירטעג םיא טָאה ןליוו

 ןעוועג ךיוא עקַאט טלָאװ רע .טריפעגוצ ױזַא ןבָאה ןדנעטשמוא יד .דלוש ןייז טשינ

 -יור לסיבַא ןסיוועג ,סקרַאמ ,ןייז סנטסקינייו זיא רעטציא .ןבעל ןטימ טלָאצַאב

20 



 דלעפ ןיא םיוב ַא יווי

 ךוא ,קלח לטסנָאילימ ַא ףיוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גָאװ רעד ןופ לָאש ןייא .רעק

 .יןביוהעגפיוא ,רעלעה קרַאמ ,רע טָאה קלח לטסנָאילימ סָאד

 עלעסיבַא ןעוועג טנייה זיא םינּפ ריא ,לעשַאר ןזיוװַאב ךיז טָאה ריט ןיא

 -עג ףיורעד טָאה טייקטיור עטכייל ַא .ןכָאװ עטצעל יד ןיא יוװ ,רעטמיורעגפיוא
 טָאה סָאװ ,לכיימש ןטרַאצ םענייפ ַא טכַארבעגסױרַא טָאה טייקטיור יד .טליּפש

 ,ןח ןרעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ריא

 ןבָאה סָאװ ,ןעמולב טעקוב ןלופרילָאק ַא םערָא ריא ןיא טַאהעג טָאה יז

 טָאה יז .רעלופ ןרָאװעג זיא טלַאטשעג ןיא .ור ,עינָאמרַאה ןבעגעגוצ םינּפ ריא

 ,בייל ןיא לשפנ םענופ ןשינעלּפַאצ ןוא ןעגנוגעוװַאב עקידוועריר יד טליפעג ןיוש

 ,ןקרַאמ ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לשיט םוצ ןעמולב יד ןגָארטעגוצ טָאה יז

 -רעביא ןוא ןּפיל עכיילב יד ןוא םיא טשוקעג ,םיא וצ ןגיובעגוצ ּפָאק םעד ןוא

 .ןענידָאלק ןופ ןוא ןעלעטיג ןופ סורג ַא ןבעגעג

 ,לזומ רימ ייז --- .ןדער ןיא טגנערטשעגנָא ךיז טָאה קרַאמ --- !לעשַאר --

 רשפא סע בָאה ךיא .םירוסי ליפ ױזַא טפַאשרַאפ ריד בָאה ךיא סָאװ ,ערעייט ןיימ

 .טנעקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא רָאנ ,ןוט טפרַאדַאב טשינ

 ,ליומ סָאד טכַאמרַאפ םיא טנַאה ריא ןופ ךַאלפ רעד טימ טָאה יז

 ,ריד רַאפ סעיינ עטוג בָאה ךיא -- טגָאזעג יז טָאה --- קרַאמ ,רעה ---

 ,טײקרַאבקנַאד טימ לופ ןגיוא טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ,טגנַאלרעד םיא ןוא ווירב ַא ןעמונעגסױרַא טָאה יז

 .ריּפֲַאֹּפ לטעלב ןיד ַא ןעמונעגסױרַא ןוא טרעװנָאק םעד טנפעעג טָאה רע

 ,לארשי-תנידמ ןופ ןעוועג זיא ןוא טסָאּפ-טפול טימ ןעמוקעג זיא ווירב רעד

 :ןענעייל ןעמונעג טָאה קרַאמ

 | : טניירפ רערעייט;

 ךיא .רעדעפ טרעבָאר זיא ןעמָאנ ןיימ .ךימ טקנעדעג ריא זַא ,ףָאה ךיא;

 רימ .ןיצידעמ-רעטקָאד ַא ןיב ןוא לארשי ןיא רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ ןיווי

 ךייק ךיירקנַארפ ןופ געוו-רעדנַאװ םעד ףיוא ןעמַאזוצ ןכָאװ עכעלטע ןעוועג ןענעז
 ךוא גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא ,זדלעפ םעד ןיא ןעמַאזוצ ןגעלעג ןענעז רימ .עינַאּפש

 -רַאפ טשינ לָאמנייק לעוו ךיא .ףלָאװ רעדורב רעייא ןופ םוקמוא םעד ןעזעגוצ

 "נוװ םעד ןופ ,רעדורב ןצלָאטש רעיא ןופ טומ םעד ןוא טייקשידלעה יד ןסעג

 צערעדנַא רַאפ ןבעל ענעגייא סָאד ןלעטשנייא טנעקעג טָאה סָאװ ,דַָיי ןכעלרעד

 -עג טשינ סע טָאה זדנוא ןופ רענייק סָאװ ,עדריוו ַאזַא טימ ,טייקטכייל ַאזַא טימ
 .ןזיוװַאב טנעקעג סָאד ןטלָאוװ סָאװ ןדִיי קינייו ץנַאג ָאד ןענעז סע ןוא טנעק

 -עמַא ןייק טריפעג געוו רעד ,סיוא-טזייוו ,טָאה ,קרַאמ טניירפ רעביל ,ךייא;

 ךיא .עקשטנעה סנַאה ,רעדורב רעייא ןופ רעדרעמ םעד ןפָארטעגנָא ןוא עקיר

 סָאװ ןיא ײטשרַאפ ךיא .ןעגנוטייצ יד ןופ געט יד טסּוװרעד טשרע סָאד ךימ בָאה
 םעד רַאפ ךייא טָארד סע סָאװ ,ךיז טניפעג ריא עגַאל רעמענעגנַאמיא ןַא רַאפ

21 



 יקסוװָאנשזולד השמ

 ןופ ץלָאטש םעד ךיז ןיא טָאה ריא .ןעגנַאגַאב טנעז ריא סָאװ טַאט ןכעלרעדנּווו

 ןעמוק וצ טיירג ןיב ךיא .ךייא שטנעב ןוא ךייא רעדנּוװַאב ךיא .רעדורב רעייא

 ךיא .ןגָאז תודע ןיימ טימ ןצונ ךייא רַאפ ןעגנערב ןעק ךיא ביוא ,עקירעמַא ןייק

 סָאװ ,זדלעפ םעניא ןדִיי עכעלטע יד ןופ ןבילבעג זיא סע ךָאנ רעו טשינ סייוו

 -יז ַא ןופ טעװעטַארעג ןבָאה רעשזרעב ןידָאלק יורפ עכעלרעדנווו יד ןוא ריא
 ,טיוט ןרעכ

 ךיז לעװ ךיא ןוא רימ טריפַארגעלעט ,תודע ןַא רַאפ ךימ טליוו ריא ביוא,

 -ץט יד ןטלַאהרעד לעװ ךיא יו לענש ױזַא קרָאי-וינ ןייק ןעמוק וצ ןעַימַאב

 .עמַארגעל

 .רעלעה יכדרמ רערעייט ,רערעייט ,תוכרב עטסקיצרַאה עניימ ןָא-טמענ;

 ,"לארשי ,ביבא-לת ,רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד

 -עה קרַאמ ןופ רעגניפ יד ןשיוצ טרעטיצעג טָאה ריּפַאּפ לטעלב עניד סָאד

 ןפיוא ןלַאפעג זיא רענייז ּפָאק רעד .ןרערט טקיטכייפעג ןבָאה ןגיוא יד ןיא ,רעלי
 :טעשטּפעשעג טָאה רע .ןשיק

 ןיא גָאט רעטסכעלרעדנווװ רעד זיא סע !לעשַאר ,טעװעטַארעג ןיב ךיא -
 רעשידַיי רעד ,רעדעפ טרעבָאר .תורצ ערעזדנוא ןעזעגוצ טָאה טָאג .ןבעל ןיימ

 הנח לדיימ רעד ןופ ןדנּוװ יד טלייהעג טָאה סָאװ רעד ,ךיירקנַארפ ןופ ןַאמרעגנוי

 םעד ןגרָאמירפ ןשיגַארט םענעי ןיא ןעזעגוצ ןוא זדלעפ ןיא ןעוועג זיא רע .םיוב

 ..ףלָאװ רעדורב ןיימ ןופ טייקשידלעה עכעלנייוועגרעסיוא יד ןוא טוט

 -נוװ רעד ןופ טּפעשרעד ןעוועג זיא רע .ןדער טנעקעג טשינ רעמ טָאה רע
 ,גנובעלרעביא רעכעלרעד

 ןקרַאמ טָאה יז ,טנַאה ןייז ןופ לטעלב סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה לעשַאר

 ,ליומ ןיא טשוקעג

 וד -- .טגנערטשעגנָא ןוא ליטש טדערעג רעטייוו רע טָאה -- !לעשַאר

 ךיוא לָאז .וירב םעד ןזייוו םיא ןוא טַאקָאװדַא םוצ ןייגוצ רעטציא ןיוש טזומ

 | ,ןייגטימ ןידָאלק

 טרירעג ױזַא ךיוא זיא יז .ווירב םעד טנעיילעג ןיוש ךיוא טָאה ןידָאלק --

 ,דיירפ רַאפ טנייוועג טָאה יז .קרַאמ ,וד יוִװ

 רימ זַא ,ביבא-לת ןיא ןרעדעפ טרעבָאר וצ עמַארגעלעט ַא רעביא-קיש ---

 וצ ןייז טיירג רע לָאז .ןסעגרַאפ טשינ לָאמניק םיא סע ןלעװ רימ .םיא ןעקנַאד

 .סעצָארּפ םוצ קרָאי-וינ ןייק ןעמוק

 ,רעטציא ןיוש ביילג ךיא .ףיוא טשינ ךיז גער !קרַאמ ,ןוט ױזַא לעװ ךיא ---

 טריפ סָאװ טנַאה ַא ,גנוטכַא טיג סָאװ גיוא ןַא ָאד זיא סע .ןייז טוג טעװ ץלַא זַא

 ןטוג םוצ טריפרעד ןוא

 טימ עזַאװ יד טליפעגנָא ,עזַאװ ַא ןיא טלעטשעגניײרַא ןעמולב יד טָאה יז
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 קרַאמ .סױרַא ךעלעמַאּפ זיא ןוא רעמיצ ןיא טרעטַאלפעגמורַא ךָאנ טָאה יז .רעסַאװ

 .ףָאלש ןקיטפנַאז ַא טימ ןפָאלשעגניא זיא

 5 לא
: 

 זיא ןדער .טלייהרַאפ ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה זדלַאה ןיא ןדנּוװ סרעלעה קרַאמ

 יד ןוא לָאטיּפש ןיא ןייז טפרַאדעג טשינ ןיוש טָאה רע .רעווש ןעמוקעגנַא םיא

 ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .הסיפת ןיא ןצעזצנײרַא םיא טנדרָארַאפ טָאה יײצילָאּפ

 ןָאלסױרַא לייורעד םיא לָאז ןעמ זַא ,טימַאב ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאוװ

 | ,יירפ רעד ףיוא
 גָאט ןדעי .רעיורט ןוא גרָאז ,ןייּפ ןופ עגנַאל ןכָאװ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעדיוו

 -סניא-ײצילָאּפ ַא ןופ ָאד ןוא טַאקָאװדַא ןופ ָאד ,ןרָאװעג טגערפעגסיוא רע זיא

 .טייקיבייא עקיכעּפ ַא יו ןגיוצעג ךיז טָאה ץלַא .רָאטקעּפ

 טעוו סעצָארּפ רעד זַא ,ןלעשַאר ןסיוו טזָאלעג ןעמ טָאה גָאט ַא לָאמ ןייא זיב

 שדוח ןופ ףוס רעד טלָאמעד סע זיא ןעוועג .ץרעמ שדוח ןופ ןטימניא ןעמוקרָאפ

 ביבא-לת ןייק עמַארגעלעט ַא טקישעג לעשַאר טָאה גָאט ןבלעז םעד .ראורבעפ

 .רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד םוצ

 ןייק ןעמוקעגנָא רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד זיא סעצָארּפ ןרַאפ געט יירד

 ,קרָאיד-וינ

 ןופ ירושז יד .גנוקידייטרַאפ יד ןוא עגַאלקנָא יד ,קיטרַאפ ןעוועג זיא ץלַא

 ,ןבילקעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא ףלעווצ

 .רעטכיר ןרַאפ טיירג ןעוועג ןענעז ןריּפַאּפ ןוא ןטקַא רעדנעב עכעלטע

 ,טּפשמ םעד ןופ גָאט רעד ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןידָאלק :תודע עדנגלָאפ יד ןטערטפיוא טלָאזעג ןבָאה טייז סרעלעה קרַאמ ןופ

 רעטסימ ,קרָאי-וינ ןופ לעדנַאמ רעטקָאד ,רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד ,רעשזרעב

 רעלדנעה"גנוריצ רעד ,ןָאק ירעה ,עמריפ-קיטעמסָאק רעקרָאיײוינ רעד ןופ גניק

 -קעלע ןופ עמריפ רעד ןופ ןַאמרָאפ רעד ,רענבַאשז לּוַאס ןוא ירעּוַאב רעד ןופ

 .קרָאי-וינ ןיא סַאג רעטסקיסיירד-ןוא-ריפ רעד ןופ םירישכמ עשירט

 רעטלַא רעד ,ָאטָא לקנָא :ןטערטפיוא טלָאזעג ןבָאה טייז סעקשטנעה סנַאה ןופ

 .ַאננַא ַאטנַאט ןוא רעלדיפ טרוק

 םינּפ ןייז .גוצנָא ןעיולב ַא ןיא ןײרַא טכירעג ןיא ןעמוקעג זיא רעלעה קרַאמ

 -רַאפ ,עצרַאװש -- רָאה יד ,ערָאלק ,עקִיור רעבָא ,עדימ ןגיוא יד ,ךיילב ןעוועג זיא

 ןעװעג םיא זיא סע .םידעפ ענרעבליז טימ טבעוועגכרוד ןעוועג ןענעז ,עטמַאק

 -וצסורַא ידכ ,ןעגנערטשנָא קרַאטש רעייז טפרַאדעג ךיז טָאה רע ,ןדער וצ רעווש

 .םערָאפ-ךערּפשעג רעכיילג ַא ןיא דייר ןגירק

 ןוא ךיילב ,ןייש ןעוועג זיא םינּפ ריא .טכירעג ןיא ןעוועג זיא לעשַאר ךיוא

 .ןח-ןעיורפ ןוא טײקטרַאצ ליפ טקירדעגסיוא
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 ןעוועג זיא טכיזעג ןייז .רעטכיילבעגסיוא ןַא ןסעזעג זיא עקשטנעה סנַאה

 ןגיוא יד רעטנוא ,ענעלַאפעגניײיא ןקַאב יד ,טציּפשרַאפ קרַאטש זָאנ יד ,ךעלגנעל

 טָאה רע .עקידנעייטש ,עטשרַאבעגפיורַא ּפָאק ןפיוא רָאה יד ,רעדער עצרַאוװש --

 טקוקעג טָאה רע .רערעטצניפ ַא ןעוועג זיא קילב ןייז .גוצנַא ןלעקנוט ַא ןגָארטעג

 רעייז ןעוועג דָארג זיא יז .הלכ ןייז ,ַאמלעז ןסעזעג ָאד זיא ךיוא .טייז רעד ןיא

 ,םורֲא עלַא וצ ןעלכיימש טלָאװעג טָאה יז .טקנימשַאב םינּפ סָאד ,טצוּפעגסױא

 טליקעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא יז .טקוקעגמוא טשינ ריא ףיוא ךיז טָאה ןעמ רעבָא

 טפנוקוצ עדצנעלג ןייק ןעזעג טשינ טָאה יז ,סנַאה גנוי ןווַארבו ןוא ןשידלעה ריא וצ

 טעװ גנוריצ סָאד .רענעשָאלעגסיוא-בלאה ַא ריא רַאפ ןעוועג זיא רע .םיא טימ

 -נייא ךיז טָאה רע סָאװ טפעשעג סָאד ,םערָא ןייז טעו רע ,ןרעװ טריקסיפנָאק

 טָארד ךָאנ םעלַא וצ ןוא טלעג-הריד ןלָאצ זומ ןעמ ,ןסָאלשעג זיא טלדנַאהעג

 ןפיוא טגיילעג טשינ ריא ךיז טָאה סָאד םגה ,שינעגנעפעג טימ ןרָאי רשפא םיא

 -נא םעד ,דִָיי םעד ןפָאדרטשַאב רעווש טעװ ןעמ זַא ,טביילגעג טָאה יז ןוא לכש

 "רָאפ גונעג ןעוועג טשינ זיא רע .יירפ ןזָאלסױרַא ןעמ טעװ ןסנַאה ןוא ,רעלַאפ

 ןעוועג זיא סע .גנוריצ יד ןפיוקרַאפ ןייג טרָאטעג טשינ טָאה רע .סנַאה ,קיטכיז

 .שילַאקיזיר-וצ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ-טכירעג יד

 .עשזָאל רעייז ןיא עטסנרע ,עקידנגייווש ןסעזעג ןענעז טייל-ירושז ףלעווצ יד

 | .ןריּפַאּפ יד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רעטכיר רעד

 ;רעטכיר ןופ לוק סָאד טרעהעג ךיז טָאה םעדכָאנ
 -עה קרַאמ ןַאמ םעד טקידלושַאב ,קרָאי-וינ ןיא טניוװו ,עקשטנעה סנַאה --

 ,טייצ יד ןוא יד ,גָאט םעד ןוא םעד סַאג ןטימניא ןלַאפַאב םיא זיא רע זַא ,רעל

 וצ םיא ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ןוא ןזייא קיטש ַא טימ ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ טיא

 | ,ןבורַאב

 טגיילעגרָאפ ,רעכעה ןוא ליטש ,ךייוו ,קיטפנַאז טדערעג טָאה רעטכיר רעד

 -כַא ןוא-יירד רעד ףיוא גָאט םענעי טליּפשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טקַא ןצנַאג םעד

 .סַאג רעטסקיצ

 ןיירא זיא ,רעקידלושַאב םעד ןוא רעקידייטרַאפ םעד ןשיװצ עיסוקסיד יד

 ,םערָאפ רעפרַאש ַא ןיא

 ,עקשטנעה סנַאה ןֹופ ןָאזרעּפ יד ןרעדליש ןעמונעג טָאה רעקידלושַאב רעד

 רָאי ַא רעביא דנַאל ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןשטנעמ ןעמַאזסטעברַא ןַא סלַא

 ַא ןיא ןטעברַאוצפױרַא ךיז טומ ןוא עיגרענע ןייז טימ ןזיװַאב ןיוש טָאה ןוא ,טייצ

 ןעגנודעג ךיז רע טָאה קעווצ םעד וצ .ןיילַא ךיז רַאפ סענזיב ןיא ןײגוצנײרַא ווּורּפ

 רעטקידנעעג ַא ,רעקינַאכעמדָארטקעלע רעטוג ַא זיא רע .קרָאי-וינ ןיא טיילק ַא

 .רעגריב רענַאקירעמַא רעכעלצונ ַא ןרָאװעג טלָאװ רע .עלושכיוה רעשטייד ַא ןופ

 -ַאקירעמַא ןַא טימ ןטַארייה טלָאזעג רע טָאה ,לַאפנָא ןכָאנ רעטעּפש געט יירד ןיא

 יופ גנוטַאטשסיױא רעד רַאפ טלעג גונעג טַאהעג טשינ טָאה רע .ןירעגריב רענ
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 ןפיוקרַאפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג רע זיא ,סענזיב ןופ סיורג רעד רַאפ ,טפעשעג ןייז
 יד ,ןרָאי עליפ ןופ ןיוש עילימַאפ רעייז ןופ טמַאטש סָאװ ,גנוריצ-השורי ןייז

 ביליצ ,דנַאל לַארטיײנ ַא ןיא ,ץייווש רעד ןיא ןגעלעג טייצ-סגירק ןיא זיא גנוריצ

 "-עגרעביא סע עקשטנעה עילימַאפ יד טָאה ןעגנורידרַאבמָאב יד ןופ ארומ רעד

 רעד ןיא טניווװו עכלעוו ,עקשטנעה ַאזיל ןעמָאנ ןטימ הבורק רעטנעָאנ ַא וצ טקיש

 -סגירק ןיא טלדנַאהעג וזַא טלָאװ שטנעמ רעקיטפנונרַאפ רעדעי .ןרעב טָאטש

 סנַאה ןוטעג ךיוא טָאה ױזַא .ןגעמרַאפ ןייז ןופ סעּפע ןעװעטַאר ןעק רע ןעוו ,טייצ

 ענייז עלַא רעטעברַא רעכעלרע ןַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעטָאפ סעקשטנעה

 | .ןרָאי
 סרעלעה ןוא רעקידיײטרַאפ סעקשטנעה סנַאה טסייה סָאד ,טַאקָאװדַא רעד

 :ןדער ןעמונעג רעטייוו םעדכָאנ ןוא טלעטשעגּפָא עלייוו ַא ךיז טָאה ,רעגָאלקנָא

 א ןעװעג זיא ,טכירעג ןיא טנייה ָאד טציז רעכלעוו ,עקשטנעה סנַאה ---

 -טלעוו ןטייווצ םעד טכַאמעגכרודַא טָאה רע .ןַאמ ןכעלרע טסכעה ַא ןופ רעטסומ

 ,רעציפָא ןַא ןופ גנַאר םעד וצ טנידרעד ךיז ןוא ײמרַא רעשטייד רעד ןיא גירק

 רעביא רעציפָא-דלעפ סלַא ,ןטסָאּפ ןקיטכיוו רָאג ַא טיורטעגנָא טָאה ןעמ ןעמעוו
 ןעוועג זיא רע .ץענערג רעשינַאּפש-שיזיוצנַארּפ רעד ףיוא עקערטש רעקיזיר ַא

 -ַאב ,ןרעציפָא ערעכעה ענייז ןופ ןלעפַאב עלַא טריפעגסיוא .,םַאזכרָאהעג ,יירטעג

 ןייז ןופ ןוז רעיירט סלַא ןעמוקעגקירוצ גירק ןכָאנ ןוא ןעגנונעכייצסיוא ןעמוק

 זיא רע .טייצ-סגירק ןיא ןרעטש ןפיוא דנווו ַא ןעמוקַאב וליפַא טָאה רע .דנַאל

 םָאלּפיד א ןעמוקַאב ,םוקינכעט ַא ןיא םעדכָאנ ,עלוש ַא ןיא ןטָארטעגניײירא ןַאד

 ןעמוקעג ,ןטַארַאּפַא עשירטקעלע ןיא טסילַאיצעּפס ןוא רעקינכעט רעטוג סלַא

 זיא ץלַא .טפנוקוצ רעדנצנעלג ַא ףיוא טפָאהעג ןוא הלכ ןייז וצ עקירעמַא ןייק |

 -יירד רעד ףיוא גָאט םעד ןוא םעד לַאפרעביא ןכעלרעדיוש םעד זיב טוג קעװַא

 ..קרָאי-וינ ןטימניא סָאג רעטסקיצכַא-ןוא

 :ןדער ןעמונעג רעדיוו ןוא ריּפַאּפ ַא ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע

 ןדרָאמרעד וצ טליצעג ןוא טנכערעגסיוא טוג ןעוועג זיא לַאפרעביא רעד ---

 רע .רעכערברַאפ ַא רעבירעד זיא רעלעה קרַאמ .ןביורַאב םיא ,ןעקשטנעה סנַאה

 עכיוה סָאד זַא ,גנַאלרַאפ ריא ןוא דַארג ןטשרע ןופ דרָאמ ַא טנַאלּפעג טָאה

 ןטשרע ןופ רעדרעמ ַא טמוק סע סָאװ ,ףָארטש עטסכעה יד ןבעג םיא לָאז טכירעג
 | ...דַארג

 "רעביא ךיז ןבָאה טייל-ירושז יד .עדער ןייז טקידנערַאפ טָאה טַאקָאװדַא רעד

 סָאד טָאה ןקרַאמ ייב ןוא ןריּפַאּפ יד טרעטעלבעג טָאה רעטכיר רעד ,טקוקעג

 -נייא טָאה לעשַאר .ןעגנירּפשסױרַא םייב ןטלַאהעג טלָאװ סע יװ ,טּפַאלקעג ץרַאה

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא טמַאלפעג טָאה ןידָאלק ,טנעה יד ןיא םינּפ ריא ןבָארגעג

 רעשירענגיל רעניימעג ךעלרעדיוש רעד ןופ ,טיור ןעוועג ןענעז עלַא .סעזעג ריא

 ,טגײלעגקעװַא ָאד טקישעג ױזַא טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ עדער

 ,ןדער ןעמונעג טַאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ טָאה רעטציא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 רעד ףיוא שינעעשעג רעד ןגעוו ןדער טעוװו רע רעדייא זַא ,טגָאזעג טָאה רע

 ןרעדליש ןלָאז סָאװ ,תודע עכעלטע ןפורסיורַא רע טעוװ ,סַאג רטסקיצכַא-ןואדיירד

 רעטשרע רעד .ןרָאי-המחלמ יד ןופ ביײהנָא ןיא ןעקשטנעה סנַאה ןופ םישעמ יד

 קרָאי-וינ ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,רעשזרעב ןידָאלק ןעמָאנ ןטימ יורפ ַא זיא תודע

 .טיזיוו ַא ףיוא ןעמוקעגרעהַא ,ןטַאנָאמ טכַא דלַאב ןיושי

 .ןגָאזתודע םוצ רעשזרעב ןידָאלק ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ

 ,ךיילב ןוא טיור ןעוועג זיא טכיזעג ריא .רעכעלעמַאּפ ַא ןעוועג זיא גנַאג ריא

 ַא רעביא-טבעל יורפ יד זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .טילגעג ריא ייב ןבָאה ןגיוא יד

 ןדער סָאד ןעמוקנָא טכייל טשינ ריא טעװ סע .גנוגערפיוא עקידלַאװעג

 סָאװ ץלַא זַא ,ןרעווש לָאז יז ,לביב עקיד ַא ןגָארטעגוצ טָאה רעניד-טכירעג ַא

 ,תמא זיא טגָאז יז

 ,רעצעזרעביא ןַא ןטעבעג ןוא שילגנע ןיא רעטרעװ עכעלטע טגָאזעג טָאה יז

 ריא ןיא ןדער טעװ יז .שילגנע ןדער וצ רעווש ןייז ריא רַאפ טעװ סע לייוװ

 ,שיזיוצנַארפ ,ךַארּפש-רעטומו

 עכעלטע יװ ,גנַאזעג ַא יװ ןוטעג-גיוו ַא ךיז טָאה שיזיוצנַארפ ןיא לוק ריא

 ןרעיוא יד רעביא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה גנַאזעג סָאד .טמורבעצ ךיז ןטלָאװ ןעלדיפ:

 ןח ,ץייר ,טייקנַיײש רעד ןופ ןרָאװעג טפושיכרַאפ ןענעז עלַא .ןשטנעמ עלַא ןופ:

 ןענעז סע סָאװ טלייצרעד טָאה יז .יורפ רעדמערפ רעד ןופ גנוטלַאה עקיטומ ןוא

 רעשטייד רעד ןופ רעציפָא םעד ,עקשטנעה סנַאה ןופ ןטייקשידלעה יד ןעוועג

 1 ;ײמרַא

 ,טעמלעה םענעלָאטש ןייז ןָאטעגנָא עקשטנעה סנַאה טָאה טכַאנ עדעי --

 -טנַאה עכעלטע טימ ןוא ןרעװלָאװער ייווצ טימ ,סקיב-ןישַאמ ַא טימ ךיז טנּפָאװַאב

 יז ןופ רענייא .רענלעז עכעלטע ךָאנ ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע .ןטַאנַארג

 -לַאװעג ַא ףיוא ןקעמשרעד טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,טניה-טולב ייווצ טריפעג טָאה

 ןענעז ייז .רע יוװ ױזַא טנפָאװַאב ןעועג זיא רענלעז רעדעי .טייקטייוו רעקיד

 סעיניל-ץענערג יד ףיוא סיֹורַא ןענעז ייז .טייקטייוו רעקידלַאװעג ַא ףיוא סױרַא

 ,רענעמ עקידלושמוא ףיוא ףלעוו יוװ טעװעטַאשטעג ןוא גרעב-ןעיינעריּפ יד ןיא

 ..רעדניק ןוא ןעיורפ
 :דײר עריא ןגָאלשעגרעביא טָאה רעקידייטרַאפ סעקשטנעה סנַאה

 ןשיווצ עיניל-ץענערג יד ןוא ,רעשזרעב סעסימ ,טייצ-סגירק ןעוועג זיא סע

 ,טיהעג ןרעו ןזומ רעדנעל ייווצ

 -סיב ַא ריא טלָאװ גנַאלש ַא יװ ,טרָא ןופ ןוטעג-סיר ַא ךיז טָאה ןידָאלק

 :ןוטעג

 "וצנײרַא טרעטשעג טשינ טָאה ןעמ .גירק ןיא ןעוועג טשינ זיא עינַאּפש -

 סַאּפש ןביירט טלָאװעג ןבָאה עדנַאב ןייז טימ עקשטנעה סנַאה ,דנַאל ןיא ןעמוק

 ןטַאנַארג-טנַאה טימ ,ןסקיב-ןישַאמ טימ ןשטנעמ עקידלושמוא ףיוא טליצעג ןוא

 קערש יד ןוא טסנעּפשעג סָאד ןעוועג זיא עקשטנעה סנַאה .טניה-טולב עדליוו ןוא
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 -עגמוא טָאה רע .עינַאּפש ייב ןעיינעריּפ טייק רעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ןופ

 ןעועג םיא ייב זיא סע .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדִי רעטרעדנוה טכַארב

 ןעמ יוװ ,ןדלעפ יד ןשיווצ ןשטנעמ עקידנפיול יד ןיא ןליצ ֹוצ גנולייוורַאפ ַא

 "סיוא עצנַאג ַא טַאהעג טָאה רע .תויח-גרעב ערעדנַא ןוא סעקילָארק ףיוא טליצ

 -רעד ַא ןעזרעד טייוו ןטסרָאיװ ףיוא טָאה רע ּוװ ,רעזעלג-דלעפ טימ גנוטַאטש

 -עג םעטָא ןקידנכייק ןוא תוחוכ עלַא טימ זיא סָאװ ,דִיי ןטגָאלּפעג ,םענעגָאלש

 ןעװעטַאר וצ גנונעפָאה רעד טימ ,ץענערג רעשינַאּפש רעד ֹוצ גרעב יד ךרוד ןפָאל

 -רעב ןָאעל ,ןַאמ ןיימ טכַארבעגמוא ךיוא רע טָאה ױזַא .ןבעל טעקַאנ םירָא ןייז

 טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ,ןדִיי קיצנַאװצ-ןוא-יירד ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רעשז

 | !ןגיל זיא סע יצ ןגָאז רעטציא רע לָאז ,1943 ץרעמ ןט12 ןופ

 -ירכ ַא וצ גנַאלק-לדיפ ןופ ןעגנַאגעגרעביא ,ןכָארבעג ךיז טָאה עמיטש ריא

 .רעיוא ןַא ןיא יו ליטש ןעוועג זיא לַאז טכירעג ןיא .טייקטקיטשעג רעקידנעּפ

 :ןדער ןעמונעג רעטייוו ןוא סעגר עטלייצעג טרַאװעגּפָא טָאה יז

 זיא ,ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא ןַאמ ןיימ יו םעדכָאנ ,גָאט םענעי דָארג --

 - ףניפ ןעוװעג ןענעז ייז .ףליה טכוזעג טָאה רע .רעלעה קרַאמ ןעמוקעג זיוה זיימ ןיא

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןייגסיוא םייב ןטלַאהעג ןוא זדלעפ ַא ןיא ןטלַאהַאב ןשטנעמ

 | :ןסירעגרעביא טָאה טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה
 סעסימ ,זיוה ןיא ךייא וצ ןעמוקעג רעלעה קרַאמ דָארג זיא ױזַא יו ---

 ? רעשזרעב

 טָאה גנַאל ןטַאנָאמ .ןָאיַאב ןיא ןַאמ ןַײמ וצ סערדַא ןַא טַאהעג טָאה רע --

 טלָאװ ןַאמ ןיימ .ןָאיַאב ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,סערדַא םעד טַאהעג רע

 רע רעבָא ,גרעב יד ןיא ןשינעטלעהַאב עלַא טנעקעג טָאה רע .ןפלָאהעג םיא

 ןייז ןופ ,גיוא סעקשטנעה סנַאה ןופ ןטלַאהַאבסױא טנקעעג טשינ ךיז טָאה ןיילַא

 ,טניה-טולב ענייז ןוא סקיב-ןישַאמ

 "רַאפ זיא רעדורב ןייז זַא ,טלייצרעד רעלעה קרַאמ רימ טָאה גָאט םענעי --

 רימ .עקשטנעה סנַאה רעציּפַא ןשטייד ַא םענייא ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד גָאט

 סָאד ןבעגוצּפָא טכייל טשינ ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז גָאט ןבלעז םעד ןסָאלשַאב ןבָאה

 ..רעלעה קרַאמ זיא עינַאּפש ןיא ,ןוט וצ סָאד טומ גונעג טָאהעג ןבָאה רימ .ןבעל

 :ןגָאלשעגרעביא ריא טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה טָאה רעדיוו

 ?עינַאּפש ןייק טעװעטַארעג ךיז ריא טָאה ױזַא יו --

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה טָאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ

 !רעשזרעב סעסימ ,ןרעפטנע טשינ םעד ףיוא ריא טנעק ,טליוו ריא גיוא ---

 | .ןעוועג םיכסמ טָאה רעטכיר רעד

 םעניא ןוטעג-גיוו ַא ךיז לוק סנידָאלק טָאה -- !ןרעפטנע ָאי לעװ ךיא -

 ,ןעמוקעגמוא זיא ףלָאװ רעדורב סרעלעה קרַאמ רעדייא --- .גנַאזעג ןשיזיוצנַארפ

 .ןרעטש ןפיוא ןעקשטנעה סנַאה ןוטעג-סיר ַא טענגַאב ןשירעטילימ ַא טימ רע טָאה

 יד ןוא טריפעגקעװַא םיא טָאה סנַאלובמַא ןַא .טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא סנַאה
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 יד ןיא ,עינַאּפש ןוא ךיירקנַארפ ןשיוװצ ץענערג רעד ףיוא זיא טכַאנ עקידנעמוק

 סעקשטנעה סנַאה ןיא טינש םעד קנַאד ַא ןוא ,רעליטש עלעסיבַא ןעוועג גרעב

 ףניפ ןבָאה ,קנַארק ןגעלעג רעכיז טייצ ַא זיא רע סָאװ םעד קנַאד ַא ,ןרעטש

 רשפא ןוא ,טכַאנ רעטשרע רעד ןיא זיולב סנבעל ערעייז טעװעטַארעג ןשטנעמ

 רעד ,ןרעטש ןייז ףיוא טקוק טָא .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ערעדנַא רעטרעדנוה ךָאנ

 .ןכייצ רעיולב ַא ןבילבעג זיא סע ,ָאד זיא טינש

 ןעמוקַאב טָאה עקשטנעה סנַאה .ּפעק יד ןביוהעגפיוא וויטקניטסניא ןבָאה עלַא

 ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ךיוא טָאה ןוא ךיז ןיא הפצוח יד קירוצ

 -- .ןפורעגסיוא טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה טָאה -- !ךייא ןעקנַאד רימ

 ,טרָא רעייא ןעמענרַאפ קירוצ טנעק ריא

 טעשעהעג טָאה לעשַאר .ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג טָאה רעלעה קרַאמ

 ,ןײרַא לכיטזָאנ סייוו ַא ןיא

 -עה קרַאמ רעדיוו טָאה --- ! תודע ןטייווצ םעד ןטעב רימ ןלעװ רעטציא ---

 !רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד -- .ןפורעגסיוא טַאקָאװדַא סרעל

 רעכיוה ,רעקנַאלש ַא ןעגנַאגעגוצ טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא לוטש-תודע םוצ

 יד רעביא ,ןגיוא עניורב עלעקנוט טימ ,םינּפ רילָאק:ןווילָא ןטסנרע ןַא טימ ,ןַאמ

 לביב עסיורג ַא ןגָארטעגוצ םיא טָאה רעניד-טכירעג רעד ,רעזעלג עסיורג --- ןגיוא

 ,העובש יד טגָאזעגכָאנ טָאה רעדעפ טרעבָאר .זרעווש ןסייהעג םיא ןוא

 -עגנָא טָאה רעדעפ רעטקָאד .ןעמונעגמורַא ןעמעלַא טָאה טייקליטש עפיט ַא

 םיא טָאה טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה .שילגנע ןטקעפרעפ ַא ןיא ןדער ןביוה

 | : ןגָאלשעגרעביא
 ?רעטקָאד ,עקירעמַא ןיא טשינ טניווװ ריא ---

 -רעד ךיז ךיא בָאה ןעגנוטייצ יד ןופ .ביבא-לת ןיא ,לארשי ןיא ןיווװ ךיא ---

 בָאה ךיא .עקשטנעה סנַאה ןוא רעלעה קרַאמ ןשיוװצ שינעעשעג רעד ןגעוו טסּווװ

 םייב ןגָאז תודע ןיימ ןגָאלשעגרָאפ ןוא רעלעה החּפשמ רעד וצ טריפַארגעלעט

 .סעצָארּפ

 טײקלבָאנ רעייא ךייא טָאה רעדָא ,רעלעה קרַאמ וצ בורק ַא טנעז ריא ---

 רַאפ ןקריווסיוא םורַא-ױזַא ןוא ןשטנעמ ןדמערפ ַא רַאפ ןגָאז וצ תודע טריטקיד ױזָא

 ?לייטרוא ןטוג ַא םיא

 ןכַאמ ךייא לעװ ךיא ןוא ,רימ וצ ןדער וצ ױזַא טשינ ךייא ביולרעד ךיא ---

 !ןגיל ןגָאז ןופ דשח םעד טימ ,ךימ ןקידײלַאב רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 רעדעפ רעטקָאד םעד ןסייהעג ןוא שיט ןיא ןוטעג-ּפַאלק ַא טָאה רעטכיר רעד

 .ןדער

 עגעי ןיא ףלָאװ רעדורב ןייז ןוא רעלעה קרַאמ טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא--

 זייײװנסַאמ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,קיצרעפ-ןוא-יירד-ןצניינ רָאי ןופ געט עשיגַארט

 ץעגרע רעדָא ןרעמַאקדזַאג יד ןיא טקישעג ייז ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןדִיי טריטרַאּפעד

 -ןעיינעריּפ יד סיוגנעל טרעדנַאװעג רימ ןבָאה דנַאנַאכרוד ןכָאװ .היתחת לואש ןיא
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 דלעפ ןיא סםיוב ַא יװ

 זדנוא טָאה סָאװ ,עינַאּפש ןייק ןּפַאכוצרעבירַא ךיז טייחנגעלעג ַא טכוזעג ןוא גרעב

 ,גנוטער עקיצנייא יד ןעזעגסיוא

 -יא םיא טַאקָאװדַא סעקשטנעה טָאה -- ? ריא טייז רעגריב ַא רַאפ סָאװ ---

 .ןגָאלשעגרעב

 -רוא עניימ .זירַאּפ טָאטש רעד ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןריובעג ןיב ךיא ---

 ַא ןיב ךיא ןוא לארשי ןיא ךיא ןיוװ טנייה .ךיירקנַארפ ןיא ןריובעג ןענעז ןרעטלט

 ןיק ןעמוקעג זיולב ןיב ךיא ,ןיצידעמ טימ ךיז םענרַאפ ןוא רעגריב-לארשי

 ,לַאפ סרעלעה קרַאמ ןיא ןגָאז-תודע עקירעמַא

 ! קנַאד ַא --
 ,גנוצישַאב-ןזדלעפ רעקיזיר ַא טימ גרַאב ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה רימ ---

 ןיא .זדלעפ םעד ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא ןשטנעמ סקעז ןעוועג ןענעז רימ

 ןעוועג זיא סע .גרַאב ןופ ןשטילגּפָארַא ךיז טוורּפעג רימ ןבָאה טכַאנ ַא רענייא

 ןכָארבעגסױא זיא סע ,טרירעג ךיז ןבָאה רענייטש ,סנגער-סקַאלש געט עכעלטע ךָאנ

 ךיז ןבָאה רימ .יירעסיש ַא טנפעעג טָאה ןטסָאּפ-ךַאװ רעשטייד ַא .שנַאלַאװַא ןָא

 ,ןעזעג עלַא רימ ןבָאה ,גָאט ףיוא ןעיולב ןעמונעג טָאה סע ,ןעל;צקירוצ טזומעג

 עקיזיר ייווצ ןוא ,עטנפָאװַאב טוג ,רענלעז ייווצ יו ,זדלעפ ןיא טלַאּפש ַא ךרוד

 .יד טימ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עּפורג ַא ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה ,טניה-ףלעוו

 ךיז טָאה סָאװ דליב ַא זיא סָאד ,ןסקַאב-ןישַאמ יד ןופ ןליוק ןוא ןעיירשעג ,טניה

 ,ייז ןופ רענייא ,ףיוא לָאמ סעדעי ךימ טרעדיוש ןוא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 -עג טָאה ,עקשטנעה סנַאה טסייה רע זַא ,טסּוװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ סָאװ

 ַא ,רעלעה ףלָאװ טָאה םיצולּפ .סקיב ןייז טימ ןשטנעמ יד ףיוא טליצעג טקיש

 טייקלענש רעקיצילב ַא טימ ,זדלעפ ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ,ןַאמ רעקיטומ-שידלעה

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה טנוה ןייא .סקיב יד ןסירעגסיױרַא ,רענלעז םוצ ןפָאלעגוצ

 עקידעבעל עקידנפױלטנַא יד טגָאיעגכָאנ טָאה רעטייווצ רעד ןוא ןרעלעה ףלָאוװ

 רענלעז רעד .טנוה םייב ּפָאק םעד טקירדעגרעטנורַא טָאה רעלעה ףלָאװ ,ןשטנעמ

 ךיז טָאה ןוא רעלענש ןעוועג זיא ףלָאװ רעבָא ,טענגַאב םוצ טּפַאכעג ךיז טָאה

 ,טקידייטראפ
 -- !דַארעמַאק ןייז ןעװעטַאר וצ ןוטעג טשינרָאג עקשטנעה סנַאה טָאה --

 ,טגערפעג טַאקָאװדַא סעקשטנעה טָאה
 -ןישַאמ יד .טונימ עבלַאה ןייק טרעיודעג טשינ טָאה ענעצס עצנַאג יד --

 רע זיא טייקשידלעה רעצנַאג ןייז ייב .טנעה יד ןופ ןלַאפעגסױרַא םיא זיא סקיב
 טָאה דַארעמַאק ןייז ןעוו טשרע .קערש ןופ ןרָאװעג טרַאטשרַאפ זיא רע .ןדחּפ ַא

 ךיז טָאה רע .ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא !סנַאה !עקשטנעה סנַאה :ןעיירש ןעמונעג

 טָאה רעלעה ףלָאװ .ןקָארשעגרעביא ןעוועג ךָאנ זיא רע .רעװלָאװער םוצ טּפַאכעג
 ַא טכַאמעג ןסנַאה ןוא ,רעסעמ ןשירענלעז םעד טימ ןוטעג ףרָאװ ַא םיא ףיוא ךיז
 זיא ףלָאװ ,לָאמ עכעלטע ןסָאשעגסיױא טָאה עקשטנעה סנַאה .ןרעטש ןיא טינש

 טכוזַאב טולב ןופ טכיזעג ןסָאגַאב ַא טימ סנַאה טָאה םעדכָאנ .רעטיוט ַא ןלַאפעג
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 טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ץלַא טביױרַאב ,רעלעה ףלָאװ ןטיוט םעד ןופ רעדיילק יד
 .טרעקעגרעביא ךיז טָאה רעּפרעק רעטיוט רעדזַא ,סופ ןטימ ץעז ַא ןבעגעג םיא ןוא

 ןגיוושעג ןוא רעדורב ןייז טעדרָאמ ןעמ יוװ ןעזעגוצ רעלעה קרַאמ טָאה ---
 ,טגערפעג רעדיוו רעגָאלקנָא רעד טָאה --

 רעטניה ןופ ןפיולוצסױרַא ןסירעג ךיז תוחוכ עלַא טימ טָאה רעלעה קרַאמ --
 ענרעזייא טימ ןטלַאהעג םיא ןבָאה עלַא רימ רעבָא ,רעדורב םעד ןפלעה זדלעפ םעד

 ןגָאװ ַא יו םעדכָאנ .טיוט םעד טכַארבעג עלַא זדנוא ףיוא טלָאװ רע לייוו ,ןעגנַאװצ

 םעד ןוא טנוה ןופ ,טַאדלָאס ןופ רעּפרעק םעד ןעמונעגקעווַא ןוא ןעמוקעג זיא

 ןפאלעגוצ ,שינעטלעהַאב רעד ןופ סױרַא קרַאמ זיא ,עקשטנעה סנַאה ןטעדנוװרַאפ
 לקיטש ַא ןענופעג ןוא שידק םיא רעביא טגָאזעג ,רעדורב ןייז ןופ רעּפרעק םוצ
 ,טרעגלַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,טעמרַאּפ ןטשטיינקעצ

 ?טעמרַאּפ רעטשטיינקעצ רעד ןעוועג סָאד זיא סָאװ --

 רעלעה החּפשמ יד זַא ,טלייצרעד סָאװ ווירב-סוחי רעטלַא ןַא ,ווירב ַא ---

 טרעדנוה יירד טימ טבעלעג טָאה רעכלעוו ,בר ַא ,ןטנרעלעג ןסיורג ַא ןופ טמַאטש

 קרַאמ קנַאד ַא טעװעטַארעג ןרָאװעג רימ ןענעז רעטעּפש געט ייווצ טימ .קירוצ רָאי
 .רעשזרעב ןידָאלק עמַאד יד ןוא רעלעה

 -תודע םוצ .טֹרָא ןייז ףיוא ןעגנַאגעגקירוצ זיא רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד

 סָאװ ץלַא טלייצרעד טָאה רע .לעדנַאמ רעטקָאד ןעמוקעג רעטציא זיא רעהרַאפ

 רעד טָאה יודיו רעד ןופ עיּפָאק ַא ,יודיוו סרעלעה קרַאמ ןופ טסּוװעג טָאה רע

 טָאה ןגָאז תודע סלעדנַאמ רעטקָאד םעד .שיט ןפיוא ךיז ייב טַאהעג רעטכיר

 ,העש עכעלטע טרעיודעג

 לרוג םעד ןגעוו טכַארטעג ָאי ייז ןבָאה רשפא .קידנגייווש ןסעזעג זיא ירושז יד

 ןכערברַאפ ,טיוט ,דרָאמ ןופ ןשינעעשעג עכעלרעדיוש יד ןגעוו ,רעלעה קרַאמ ןופ

 רשפא .טשינ רשפא ןוא ,טרעהעג ָאד ןבָאה ייז סָאװ ,טייקסיורג רעכעלשטנעמ ןוא
 ןַא טַאהעג רעדעי טָאה רשפא ,גנולעטשרָאּפ ערעדנַא ןַא ךיז רַאפ טַאהעג ייז ןבָאה

 :טליּפשעג ןבָאה רעמינּפ ערעייז ףיוא .סעציײלּפ יד ףיוא הרצ עכעלנעזרעּפ ענעגייא

 ,טעמוא ,סיעכהלד-וצ ,רעיורט ,טייקנסיברַאפ ,רעצ ,טייקיטליגכיילג ,ןרָאצ ,עיטַאּפַא

 -רַאפ ןעוועג זיא ,םינּפ-ריזנ ךעלגנעל ַא טימ ןַאמ רערעטלע ןַא ,רעטכיר רעד

 -לַאנימירק ייווצ יד .ןעגנולדנַאהרַאפ יד וצ טרעהעגנייא ךיז ןוא ןטקַא יד ןיא טפיט

 ,ךעלציּפש ןוא סרעפטנע ,ןגַארפ טימ טפמעקעג ןבָאה ןטַאקָאװדַא

 ,ןגרָאמ ףיוא ןרָאװעג טגײלענּפָא ןענעז ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 א ןעגנַאגעג זיא ןסיורד ןיא ,גָאט-רעטניװ רעבירט ַא ןעוועג זיא סנגרָאמוצ

 -רעטניוו ןוא גָאלק טימ גָאט םעד ןסירעג ןוא טעיָאװעג טָאה טניוו ַא .יינש רעסַאנ

 ,דיל
 .ןעגנולדנַאהרַאפ-טכירעג יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה רעדיוו
 סעקשטנעה סנַאה ןופ תודע יד ןרָאװעג טרעהעגסיוא טנייה ןענעז עטשרע יד

 ,דצ
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 טָאה רע .טעפ ןוא טיור ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ָאטָא לקנָא טדערעג טָאה סע
 טשינ ,ךיז טּפַאכעג קירוצ ,ןטימ ןיא טקַאהענּפָא ,ןדער םייב טציוושעג קרַאטש
 .טַאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ ןופ ןגָארפ יד ףיוא ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק טרעפטנעעג
 | | | :טגָאזעג טָאה ָאטָא לקנָא

 ןוא ךעליירפ ןעװעג סנַאה זיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב דלַאב --
 -עירַאק רעסיורג ַא רַאפ ךיז טיירבעגרָאפ ןוא רענעלּפ טכַאמעג טָאה רע .רעטנומ
 ֹוצ טבערטשעג טָאה רע .ךיז רַאפ סענזיב ןיא ןײגנײרַא! טלָאװעג טָאה רע .ער
 ַאמלעז ,יורפ רעקיטפנוקוצ ןייז טימ ךעלקילג ןבעל ןוא טלעג ליפ ןענידרַאפ
 וי | ...רעלדיפ

 רעטכיר רעד טָאה --- ?ןָאלַאס-ריב ןיא ךייא וצ ןעמוקעגניײרַא טּפָא רע זיא ---
 ,גָאט ןופ ןהעש יד ןיא ןיימ ךיא -- .טגערפעג םיא

 עצנַאג ןסעזעג טרָאד ןוא ןָאלַאס-ריב ןיא גָאט ןדעי ןעמוקעגניירַא זיא רע --
 ןייז ףיוא טרַאװעג ,ַאננַא עטנַאט רעד ןופ קיזומ רעד וצ ךיז טרעהעגוצ ,ןהעש
 ,ץלָאטש ןוא קיטומ; ווַארב רעייז זיא רע .סענזיב ןגעוו טמיורטעג ןוא לדיימ

 סָאװ ,גנוריצ עלופטרעוו יד ןגעוו טגָאזעג טשינ לָאמנייק ךייא רע טָאה ---
 | ? ךיז ייב טגָארט רע

 טעװ רע ,לרעק רעגולק ַא זיא סנַאה זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא רעבָא ,ןיינ ---
 לָאמַא רימ טָאה רע ,סנקירעביא .טפעשעג ַא ןכַאמ וצ ךיז טלעג ןעניפעג ןיוש
 | | .ןרעב ןיא עטנַאט ןייז ןופ השורי ַא ןגעוו טגָאזעג

 ?ןרעב ןיא עטנַאט ןייז טנעקעג ריא טָאה --
 2 ,ןיינ

 ?יריא ןגעוו טרעהעג לָאמַא ריא טָאה -- !
 -ירָא םעד טימ דיילטימ טַאהעג טָאה ןוא טריטסיזקע טָאה יז רעבָא ,ןיינ --

 ' יי ' | ,סנַאה גנוי ןעמ
 יד זַא ,ײצילַאּפ רעקיטרָאד רעד ןופי ,ןרעב ןופ ווירב ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 יז סָאװ םעד ןופ ,טײקמערָא ןיא טבעל ,הנמלַא ןַא זיא עקשטנעה ַאזיל .יורפ
 ןוא רעטמַאַאב-טסָאּפ ַא ןעוועג  זיא ןַאמ ריא .טָאטש רעד ןופ עציטש טמוקַאב
 -טרעוו טַאהעג יז טָאה ןענַאװנופ .טלעג ינעּפ ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה רע
 ןשיווצ סנטסקינייוו ןופ טרעוו רעד ןיא קינעמילּפ ןטבילעג ריא רַאפ גנוריצ עלופ
 - ? רַאלָאד טנזיוט קיצכעז ןוא קיצפופ

 זיא טכיזעג טור ןייז .ּפָאק ןיא ןוטעג-ץַארק ַא קיטסַאה ךיז טָאה ָאטָא לקנָא
 ,ךיילב ןרָאװעג

 ןופ טרעװ רעד ןיא גנוריצ ךיז ייב טַאהעג טָאה סנַאה ! רעניימ טָאג --
 רעיולש ַא זיא רע .ןגעמרַאפ ַא ךָאד זיא סָאד !רַאלָאד טנזיוט קיצכעז זיב קיצפופ
 | ! סנַאה רעד ,גנוי

 -ַאב וצ טקישעגרעביא טָאה החּפשמ-סנַאה יד סָאװ ,גנוריצ יד זיא סָאד --
 ,טגָאזעג טַאקָאװדַא סעסנַאה טָאה -- טייצ-המחלמ ןיא ןטלַאה
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 יקסװָאנשזולד השמ

 ריא .ַאננַא עטנַאט יד ןטָארטעגּפױא ןסנַאה תבוטל תודע סלַא זיא םעדכָאנ

 ןופ ןקעלפ טימ ןעוועג זיא םינּפ טעפ ריא .עקשטַאק ַא ןופ יו ןעוועג זיא גנַאג

 ןעוועג זיא קילּב ריא ןוא ּרעיורט ןופ לַאש ַא ןגָארטעג טָאה יז .ךיילב ןוא טיור

 ,רעמָאיעג ַא טימ ןביױוהעגנָא טָאה יז ,םינּפ סעקשטנעה סנַאה ןיא טזיּפשעגנָא רדסכ

 רעקיצומש ַא סָאװ ,סנַאה ןגנוי ןעמירָא םעד טכַאמעג ךעלקילגמוא טָאה ןעמ סָאװ

 .ןביורַאב םיא ןוא ןלַאּפַאב ֹוצ םיא טגַאװעג טָאה ןַאמ

 ןפָארטשַאּב טעװ -- ןגירשעג שירעטסיה יז טָאה -- רעקיטכעמלַא רעד י--
 טנוזעג רָאנ טעװ עקשטנעה סנַאה ןעו !שטייד ַא סטכעלׂש ןוט ליוװ סָאװ ,םעד

 !זיא רע רעוװ ןזייוו ןעמעלַא ןיוש רע טעוװ ,ןרעוו
 ןזיוועג ָאי רע טָאה ריא זַא ,ריא ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה רעקידייטרַאפ רעד

 גניר םעד טָאה רע .דנַאלשטיײד ןופ טַאהעג סָאד טָאה רע .גניר ןרַאבטסָאק ַא סעּפע

 -ַאב ךיז טָאה רע .טײצכָאה רעד וצ ,ַאמלעז ,לדיימ רעטּבילעג ןייז ןבעג טלָאזעג

 עשטייד יד ןעוו ,גירק ןופ טייצ ּרעכײררָאלג רעד ןופ רע טָאה גניר םעד זַא ,טמיר
 ,טלעוו יד ןעמענוצנייא טיירגעג ךיז טָאה ײמרַא

 לּואס ןַאמרָאפ רעד תודע סלַא ןטָאוטעגּפױא ךיוא זיא גָאט ןבלעז םעד
 | .רענבַאשז

 ןוא ץנַאגָארַא ןייז ,טעברַא רעד ייב טרעדלישעג ןעקשטנעה סנַאה טָאה רע

 -רעטנוא ךיז ןלעװ טשינ ןייז ,טעטילַאטורב ןוא יירעמירַאב-טסבלעז ןייז ,הּפצוח

 ןגָאזוצּפָא םיא עמריּפ יד ןעגנוווצעג טָאה ,הצע ןַא ןרעדנַא ןַא ןופ ןרעה וצ ןפרַאװ

 רע זַא ,טָארדעג ןוא ןגָאלש טּפַאכעג לָאמ סעדעי ךיז טָאה רע .ןטסָאּפ ןייז ןוֿפ
 -עג טשינ טָאה סע .טשינ םיא ןרעדנּוװַאב סָאװ עלַא טימ ןענעכערּפָא ךיז טעוו

 .ּפַאש ןיא טכַארבעגמוא ,ןרענבַאשז לוַאס ,םיא סנַאה טלָאװ ,רָאה ַא יו רעמ טלעפ

 לָאמַא םיא טָאה עקשטנעה סנַאה זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רענבַאשז לוָאס

 דעד ןופ ּפַאלק רעד זיא דָארג רעבָא ,ּפָאק ןרעביא ץעז ַא טימ ןגָאלשרעד טלָאװעג

 ּפַאש ןופ תודע עייר ַא ןבעגעגנָא טָאה רע .טייז ַא ןיא ןלַאפעג לַאטעמ קיטש

 .ןעזעגוצ סָאד ןבָאה עכלעוו

 רעקרָאי-וינ רעד ןופ ,גניק רעטסימ ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא גָאט ןבלעז םעד

 ןוא עמריפ רעד ןשיװצ עיצקַאזנַארט רעד ןגעוו טלייצרעד ןוא עמריפ-קיטעמסָאק

 -עדניפרעד ,ץנעגילעטניא ןייז רַאפ ןקרַאמ טביולעג טָאה רע .רעלעה קרַאמ

 ,טייקכעלרע ןוא טייקשיר
 עטכישעג עצנַאג יד טליצרעד טָאה ,ןָאק ירעה ,רחוס-גנוריצ רעד ךיוא

 יו טָאה רחוסיגנוריצ רעד .ךעלגנירעיוא יד ןופ ףיוק םעד ןוא גנוריצ רעד טימ
 טימ ןוא ,גנוריצ-קיטנַא ןוא ענרעדָאמ ןגעוו עיצקעל ַא ןטלַאהעג טרעּפסקע ןַא

 סנַאה סָאװ רעקיטשיגנוריצ יד זַא ,ןזיוועגפיוא רע טָאה ןסיוװ ןוא ןגָאלַאטַאק

 סנטסניימ סע ןבָאה ןגָארטעג ןוא עּפָארײא-חרזמ ןופ ןעמַאטש ,טָאה עקשטנעה

 .ןעיורפ עכעלגעמרַאפ ,ןעיורפ
 :עגַארפ ַא טימ רעטכיר םוצ טדנעװעג ךיז טָאה רעקידייטרַאפ רעד
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 דלע9 ןיא םיוּב ַא יוװ

 ,גנוריצ יד ןעגנערבפיורַא ָאד לָאז ןעמ ןביולרעד טייקידענעג רעייא טעוו ---

 ?בייל ןפיוא ןעקשטנעה סנַאה ייב ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ

 ,םיכסמ זיא רע זַא ,ּפָאק ןטימ ןוטעגילקָאש ַא טָאה רעטכיד רעד

 : טגָאזעג רעדיוװ טָאה רעקידַײטּרַאפ רעד

 קרַאמ ןגערפ טשרעוצ ןלָאז טכירעג סָאד ןוא ירושז יד זַא ,טעב ךיא ---
 ןופ ןלייט וצ ןסיוו ןעמ טעװ ,םינמיס ןבעגנָא רע לָאז .גנוריצ רעד ןגעוו ןרעלעה

 טסייו רשפא .תונברק סעקשטנעה סנַאה ןופ ןעמעוו וצ טרעהעג ןבָאה גנוריצ יד

 .סעּפע רצ

 .ןעוועג םיכסמ טָאה טכירעג סָאד

 :רעלעה קרַאמ וצ טדנעװעג ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד

 ,טסייוו ריא סָאװ ,גנוריצ יד סיוא טעז סע יװ ןרעדליש זדנוא ריא טנעק --
 | ?רעדורב רעיא וצ ןרעהעג טלָאזעג טָאה סע זַא

 .ןדער טלָאזעג טָאה רעלעה קרַאמ סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רעּפרעק םעד טכיילגעגסיוא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 קיטלעפגרָאז םיא ייב ןעוועג ןענעז רָאה יד ,טײקנַארק רעד ןופ רַאד ןוא ךיילב

 רעקירילָאק רעד ןוא טסַאּפעג ןגעלעג םיא ףױא זיא גוצנַא רעד ,טמעקרַאפ

 טימ טילגעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד .ץכעוטנָא ןייז וצ טסַאּפעג טָאה טַאװַארק

 ךיז טָאה רע .שריה ןטעשזדנָאלברַאפ ַא ייב ןגיוא יד יװ ,רעצ ןפיט ןוא רעיורט

 סנייז לוק סָאד ,ןדער ןבײהנָא טווּורּפעג טָאה רע ,לַאז ןצנַאג ןרעביא טקוקעגמורַא

 ןדער וצ רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא סע ןוא סכַאװש ַא ןעוועג זיא

 טנרעלעג ךיז טָאה רע .ןּפרעװטנַא ןיִא טייצ ַא ןעוועג זיא רעדורב ןיימ ---

 ןפיוק וצ טײקכַאװש ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע ,רענייטש-לדייא ןוא ןטנעמיד ןפיילש

 ,ץפח-קיטנַא ןטלעז ַא ,גניר ַא טַאהעג ךיז ייב טָאה רע זַא ,סייוו ךיא .גנוריציקיטנַא

 ;טנַאה סרעטסיימ ַא ןופ ןרָאװעג טצינשעג ןוא ןסָאגעג זיא סָאװ ,גניר םענעדלָאג ַא

 ,"הלכ לוקו ןתח לוק,: תויתוא עשיערבעה טימ ,עלעזייה ַא רעביא ךעלעריט ייווצ

 ןייא ףיוא ביוט ַא ,ךעלעגייווצ ייווצ --- ןטימניא ;ןדִיי ייב עינָאמערעצ- הנותח ַא
 ,םולש ןופ ןלָאבמיס --- ,לסּפעש ַא ןטייווצ ןפיוא ןוא לגייווצ

 ןעוועג ןענעז רענעט-זדלַאה יד .רעווש רעייז ןעמוקעגנָא םיא זיא ןדער סָאד
 ןסייהעג םיא טָאה טַאקָאװדַא רעד .ענעגיוצעציגנַאל ,עטקַאהעגּפָא ,ענעכָארבעג

 .עלעקעז ןיילק ַא רעטכיר םוצ ןגָארטעגוצ טָאה טכירעג ןופ רעניד ַא .ןעורּפָא ךיז

 -גנוריצ עכעלטע יד שיט ןפיוא טישעגסיוא ןוא טנפעעג סע טָאה רעטכיר רעד

 | .רעקיטש

 -סיוא ןַא טימ ,ןרילָאק ןוא ןצילב ,ןגיובנגער ַא טימ ןוטעג-דנעלב ַא טָאה סע

 רעד וליפַא .ןטנַאילירב ןוא ןיטַאלּפ ,דלָאג ,רענייטשלדייא ןופ טייקכייר עשילרעט

 סָאװ ,עמַאג-ןרילָאק רעד ןופ ןדנוצעגנָא קידנרעוו ,ןוטעג לכיימש ַא טָאה רעטכיר

 .ןגיוא ענייז רַאפ טכַארּפ רעזעיצַארג ַאזַא ןיא ךיז טיײרּפש
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 יקסוװָאנשזולד השמ

  ןעמונעגסױרַא טָאה רע .שיט-רעטכיר םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא טַאקָאװדַא רעד

 ןעמעלַא ןזיוועג ןוא ךייה רעד ןיא ןביוהעגפיוא ,גניר םענעדלָאג

 ךןּפָארט ייווצ יו זיא סע זַא ,ןעז ןוא גניר םעד ןטכַארטַאב ירושז יד לָאז --

 ,גניר רעד זיא סָאד .טגָאזעג טָאה רעלעה קרַאמ סָאװ םעד וצ ךעלנע רעסַאװ

 םעדכָאנ ,רעדורב סנטגָאלקעגנָא םעד ייב טביורעגוצ טָאה עקשטנעה סנַאה סָאװ

 ,טעדרָאמרעד םיא טָאה רע יו

 טָאה רע .טַארַאּפַא-רעה ַא רעיוא ןייא ןיא ןגָארטעג טָאה עקשטנעה סנַאה

 ָאי רע טלָאװ רשפא ,תודע ןוא ןטַאקָאװדַא יד ןופ דייר יד ןרעה טנעקעג טשינ

 טלָאװעג טשינ ךיוא רע טָאה ,טַארַאּפַארעה ןכרוד ןּפַאכפױא סעּפע טנעקעג

 ןיא גנוריצ ןייז ןעזרעד ןגיוא-רעברַאּפש ענייז טימ טָאה רע ןעוו ,רעטציא
 -לּפַאצ ַא ךיז רע טָאה ,טַאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ ןוא רעטכיר ןופ טנעה יד
 יד ןופ .ךיוה רעצנַאג רעד ןיא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .לוטש ןייז ןיא ןוטעג

 +ןוטעג יירשעג ןדליוו ַא טָאה רע .רעייפ רעכעלמייהמוא ןַא ןסָאשעג טָאה ןגיוא
 ןיימ ןףעמענוצוצ סע טכער ןייק טשינ טָאה רענייק !גנוריצ ןיימ זיא סע ---

 ןיימ ןופ לייט ַא ךיוא בָאה ךיא !טקישעג רימ סע טָאה ץייוש רעד ןופ עטנַאט

 ,ןטרָאד טציז סָאװ ,דַיי רעד ,דנַאלשטיײד ןיא טפיוקעג ןגעמרַאפ ןטרָאּפשעגּפָא

 !רימ ייב ןביורוצ טלָאװעג סע טָאה

 ,ןקורַאב טשינ 1 ךיז טעװ רע ביוא זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה רעטכיר רעד

 ןוא ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא רעניד-טכירעג ַא ,לַאז ןופ ןריפסיורַא םיא ןעמ טעוו

 ,לוטש רעד ףיוא טצעזעגקירוצ ןסנַאה

 לָאז ןעמ זַא ,רעטכיר םוצ טדנעוועג ךיז טָאה טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה

 ןזיוװַאב טשינ ךָאנ זיא סע לייוו ,ירושז רעד רעקיטשיגנוריצ עלַא יד ןזייוו טשינ

 ,םוטנגייא סעקשטנעה סנַאה טשינ זיא סע זַא ,ןרָאװעג

 רעקידייטרַאפ םעד ןסייהעג ןוא טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה רעטכיר רעד

 .ירושז רעד ןופ רעדילגטימ יד רעקיטש-גנוריצ יד ןזייוו

 -רַאפ טימ טכַארטַאב טייחרעקידנגייווש ןבָאה רעדילגטימ עלַא יו םעדכָאנ

 קידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג רעדיוװ רעקידייטרַאפ רעד טָאה ,גנוריצ יד גנורעדנווו

 :רעטכיר םעד ןריּפַאּפ עכעלטע ייברעד
 ןגָאז סָאװ ,ןרעב ןיא יײצילָאּפ רעד ןופ ווירב ןוא ןטנעמוקָאד ןבָאה רימ ---

 טָאה יז .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ עציטש ןופ טבעל עקשטנעה ַאזיל יורפ זַא

 עלופטרעוו םוש ןייק ןוא גנוריצ ןייק טגָאמרַאפ טשינ ןבעל ריא ןיא לָאמנייק
 םוש ןייק טקישעגסױרַא טשינ ןרעב ןופ טסָאּפ רעד טימ לָאמנייק טָאה יז ,ןכַאז

 יז ןוא ,דנַאל רעדנַא םוש ןייק ןיא טשינ ןוא דנַאלשטייד ןייק ןכַאז עלופטרעוו

 םוש ןייק ןוא ןטעקַאּפ םוש ןייק דנַאלשטייד ןופ ןטלַאהרעד טשינ לָאמנייק טָאה

 ,ןכַאז עלופטרעוו
 סָאװ ,לָאטיּפש ןופ רעטקָאד רעד ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא גָאט ןבלעז םעד

 טָאה רע .רענעמ ענעגָאלשעצ עדייב טלדנַאהַאב ןָא-גָאט ןטשרע םעד ןופ טָאה
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יוװ

 ןייז ןופ ,רעלעה קרַאמ ןופ קיטסירעטקַארַאכ ןוא גנוניימ עדנצנעלג ַא ןבעגעג

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא םענייא יו טרעדלישעג םיא טָאה רע .טייקיור ,ץנעגילעטניא
 טקנַאד ,םענייק וצ סעיזנעטערּפ ןייק טשינ טָאה ,הבהאב םירוסי רעביא טגָארט

 רָאנ ,טשינ םיא טעּפעשט ןעמ סָאװ ןדירפוצ זיא ןוא ןבעל גָאט ןדעי רַאפ טָאג
 ,ךיז ןיא טעטיזעיגילער רעפיט ַא טימ שטנעמ ַא זיא סָאד ,ור-וצ טיא טזָאל ןעמ

 / .,ןטרעװ עשילַארָאמ ענייש ענייז ןיא ןוא שטנעמ םעניא ןביולג ַא טימ

 ןוא ןליפעג עכעלרעדרעמ ענייז ,רעטקָאד ריא טײטשרַאפ ױזַא יו ---

 םעניא טָאה ןײלַא ריא -- .טגערפעג םיא רעטכיר רעד טָאה -- ?ןטקיטסניא

 טָאה סָאװ ,רעשיחצור ,רעשירעדרעמ סלַא לַאפנָא םעד טנכײצַאב טכירַאב ןטשרע
 ,עטכישעג רעד ןיא ןכיילג סנייז טשינ

 -יטסָאנגַאיד ליפיוו --- .טגָאזעג רעטקָאד רעד טָאה -- קיטכיר זיא סע --

 טשינ לָאז ןרָאטַאיכיסּפ ליפיוו ןוא טַאט ןקיזָאד םעד ןלעטשטסעפ טשינ ןלָאז רעק

 טּפַאכעג ךיז טָאה רע ןעוו ,רעלעה קרַאמ םעד ןופ טפַארק יד ןייטשרַאפ ןלעוװ

 -עטנורגרעד ןענעק טשינ ץלַא ןעמ טעװ ,עקשטנעה סנַאה ןרעקרַאטש םעד וצ
 ןליטש םעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה יו .ןעשעג ױזַא זיא סע סָאװרַאפ ךיז ןעוו

 תמא רעד .טּפַארק עכעלשטנעמרעביא ַאזַא רעלעה קרַאמ םענעדײשַאב ,ןקִיור

 םעד ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ ןוא ןטקַאפ יד טימ ךיז ןענעקַאב ןכָאנ זַא ,רעבָא זיא

 זַא ,טנעצָארּפ טרעדנוה ןלעטשטסעפ ןעמ ןעק ,םעד וצ ןבירטעג ןשטנעמ ןליטש

 -ַאברעטניה םעד ןיא טייצ רָאי ןעצ רעביא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סע סָאװ סָאד
 ױזַא טָאה ,םענייז ןליו םעד טקרַאטשעג ױזַא טָאה ,רעלעה קרַאמ ןופ ןייזטסּוװז

 רע זַא ,טַאט:טלַאװעג ןוא המקנ ןופ טקניטסניא םעד ןוא טפַארק יד טקריװַאב

 -עג טשינרָאג טלָאװ ספ .סקָא ןַא ןגיזַאב טנעקעג טעּפמיא ןבלעז םעד טימ טלָאװ

 ,תוחוכ עכעלריטַאנרעביא עקַאט ןופ רָאנ ,טפַארק רעשיזיפ רענעגייא ןייז ןופ ןעוֶו

 המקנ ןופ טקַא םעד ןריפוצסיוא ןבירטעג םיא ןוא טקיטלעװגַאב םיא ןבָאה סָאוװ

 ..רעדורב ןייז ןופ רעדרעמ םעד רעביא

 ךיז ןבָאה טייל-ירושז יד ,ליטש ןרָאװעג עקניליײיוו ַא ףיוא זיא רעטקַאד רעד

 :טדערעג רעטייוו ןַאד טָאה רעטקָאד רעד .טרעהעגוצ םַאזקרעמפיוא

 םיכסמ ןענעז ייז ןוא ןרָאטַאיכיסּפ טימ טדערעג םעד ןגעוו בָאה ךיא ---

 ,לעדנַאמ רעטקָאד ,עגעלָאק רעטצעשעג ןיימ זַא ,ביילג ךיא ןוא ,ריפסיוא ןיימ טימ

 -סיוא קירוצ טייצ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא רָאטַאיכיסּפ רעטנַאקַאב ַא

 ,קיטכיר זיא סָאד זַא ,ןייז םיכסמ ךיוא טעװ ,יודיו סרעלעה קרַאמ טרעהעג

 -גַאיד עבלעז יד ןבעגעג טָאה ןוא לעדנַאמ רעטקָאד ןעמונעג טָאה טרָאװ סָאד

 ,לָאטיּפש ןופ רעטקָאד רעד סָאװ ,עזָאנ

 טָאה רעדיוו ,ןטַאקָאװדַא יד ןופ סעדער יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטציא

 .טַאקָאװדַא סעקשטנעה סנַאה טדערעג רעטשרע רעד

 ןסיברַאפ ןוא ּפמעט טקוקעג טָאה עקשטנעה סנַאה ,ליטש ןעוועג זיא לַאז ןיא
 רָאפ ָאד טמוק סע סָאװ ןעגנַאגעגנָא םיא זיא טשינרָאג ,לַאז ןופ טקנוּפ ןייא ףיוא
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 יקסװָאנשזולד השמ

 טשינ ךיז טכַאמ סָאװ ,היח ַא ןופ טײקּפמעט יד טבעלעגרעביא טָאה רע .םיא םורַא

 רע .טנערבעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד .ריא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ
 רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,לָאמַא ןופ ענייז עירָאלג יד טבעלעגרעביא טָאה

 טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ןוט טנעקעג טָאה רע ןוא ןטַאדלָאס גנולײטּפָא ןַא ןופ ץיּפש
 ,..טסולגעג

 -ַאכ ןכעלרע ןוא ןליוו ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא זיא עקשטנעה סנַאה --

 -עג טרעדלישעג זיא ָאד סָאװ סָאד --- .טגָאזעג טַאקָאװדַא ןייז טָאה --- רעטקַאר

 ןעמענ זומ ןעמ ,קיטרַאנדישרַאפ ןשטייטסיוא ןעמ ןעק ןָאזרעּפ ןייז ןגעוו ןרָאװ

 ןופ ןילּפיצסיד רענרעזייא ןַא ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג זיא רע זַא ,טכַארטַאב ןיא

 ערעכעה יד ןופ ןלעפַאב יד ןגלָאפסיוא טזומעג טָאה רע .טכַאמ רערעכעה ַא
 .,דיירפ ןוא דרָאמ ,ביור ,טסול ןופ געט ןעװעג ןענעז סע .ןרעציפָא

 -שטנעה סנַאה ןוא ירושז רעד וצ טדערעג רעטייוו טָאה טַאקָאװדַא רעד ןוא

 | ,טשימעצ ןעקנַאדעג סעק

 ָאד גנונעפָאה ןוא גנַאלרַאפ םעד טימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע --

 טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ויטקודָארּפ ןייז ,ךיז ןטעברַאפױרַא ,ןענעדרָאוצנייא ךיז

 יד ןכיירגרעד עיגרענע ןייז טימ טלָאװעג טָאה רע .םענעי ןפרָאװעגרעטנוא ןייז

 רַאפ טיירגעגנָא זיא יז זַא ,טביילגעג ןוא טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ערעירַאק

 ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא רע ןעוו ,גָאט ןלַאטַאפ םענעי זיב ,טוג קעװַא זיא ץלַא .םיא

 -ביור ךיוא רשפא ןוא ,טסול-המקנ ןוא רעטקַארַאכ ןלַאטורב ַא טימ ןַאמ ַא ןופ

 רעלעה קרַאמ זַא ,ןעגנירדסיורַא ןעמ ןעק ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ לייוו ,טסול

 | ,.גנוריצ עלופטרעוו ךיז ייב טָאה עקשטנעה סנַאה זַא ,טסּוװעג טָאה

 טשינ לָאז רע רעטכיר םוצ טדנעװעג ךיז טָאה טַאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ

 םעד טלעטשעגּפָא עקַאט טָאה רעטכיר רעד .רעטרעוו עקיניזמוא ןדער ןביולרעד

 -ענ ןלָאז ייז ירושז רעד וצ ליּפַא ןַא טימ טקידנערַאפ טָאה רעכלעוו ,רעגָאלקנָא

 ָאד ןענעז סָאװ ,ןזייווַאב ,דייר ,ןשינעעשעג יד ,ןדנעטשמוא יד טכַא ןיא ןעמ

 .ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא

 .סעצָארּפ רעד טרעיודעג טָאה געט יירד

 -רַאפ ןייז ןוא רעטגָאלקעגנָא רעד ןדער טלָאזעג ןבָאה גָאט ןטירד ןפיוא
 גַאלשרָאפ םעד טָאה רע .ןדער ֹוצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עקשטנעה סנַאה ,רעקידייט
 טימ ךַאמ ןקידלוטיב ןוא םינּפ ןפיוא ענימ עקידנטכַארַאפ ַא טימ ןפרָאװעגּפָא

 ,טנַאה רעד

 טצוּפעגסיוא ןעוועג זיא יז .ןײרַא טכירעג ןיא ןעמוקעג גָאט ןדעי זיא ַאמלעז

 -דַא יד וצ ,טייל-ירושז יד וצ ןעלכיימש טוװרּפעג טָאה יז .רעדיילק עיינ ןיא

 רָאה עריא ,טקנימשעג ןעוועג זיא םינּפ ריא .רעטכיר םוצ וליפַא ןוא ןטַאקָאװ

 טָאה סע .םופרַאּפ ןופ חיר רענייפ ַא ןגָארטעג ריא ןופ ךיז טָאה סע ,טריזירפ טוג

 טשינ ריא טרַא סע ןוא טכייל רעייז סעצָארּפ ןצנַאג םעד טמענ יז יוז ןעזעגסיוא
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 דלעפ ןיא םיוב א יו

 עסיורג ןייק טַאהעג טשינ ריא רָאפ ןיוש טָאה עקשטנעה סנַאה .גנַאגסיױא רעד

 ,גנוטיידַאב

 טכײרּפעג טָאה רע .ןרעטש ןופ סייוש םעד טשיוװעג ךיז טָאה ָאטָא לקנָא

 טשינ ץלַא ןוא ךעלטלעּפש-ןגיוא עניילק יד טימ ןסנַאה ףיוא טקוקעג ,טייקטעפ ןופ

 א ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה גנוי רעיולש רעד ױזַא יו ,ןייטשרַאפ טנעקעג

 ייב סע ןקעטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע .רַאלָאד טנזיוט קיצפופ ןופ ןגעמרַאפ

 סָאװ רעטציא .רַאפרעד טלעג טפַאשרַאפ ןיוש םיא טלָאװ רע ?ןָאטָא לקנָא ,םיא

 ןעמוק סָאװ טיילעגנוי יד ,ןעניימ ייז ? ןצונ ַא ןבָאה םעד ןופ טעוו רעוו ?ןייז טעוו
 ..ץלַא ןסייוו ייז זַא ,דנַאלשטייד ןופ טנייה

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .םירעדעג יד ןיא טשרוד ַא טליפעג טָאה רע

 ,עדנע ןייק טשינ טמענ סָאװ ,טכירעג םעד ןיא ןציזוצנייא דלודעג ןייק ןוא טסול

 ָשלַא ,רָאי ןעצ יו רעמ רעבירַא ןיוש ןענעז סע ,ןדִיי עטיוט ןגעוו טדער ןעמ רָאנ

 טשינ ןיוש ןדער קרָאי-וינ ןיא ןדִיו יד וליפַא ,ןסעגרַאפ םעד ןגעוו ןיוש ןבָאה

 רעדָא ,קרַאמ קילדנעצ עכעלטע ,ץַאזרע-ןדָאש ייז טלָאצַאב דנַאלשטייד .םעד ןגעוו

 ךעיונעג ַא ייז ךָאד טלָאצַאב ןעמ ,טגיײוװשרַאפ ןעמ ןוא ּפָאק ַא רַאפ רעמ סעּפע

 ,גנוקיטיגרַאפ --- דנַאלשטיײיד טלָאצַאב ןקרַאמ ןענָאילימ ,זירּפ ןטלעטשעגטסעפ

 ?טלעװ עצנַאג יד ,ךָאנ יז ןליוו סָאװ .ןרַאלָאד ןיא ןָא טמוק טלעג סָאד .,גנוכַאמטוג
 ,ָאד ןוא ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ,ןילרעב ,קרָאי-וינ ןיא ייז טימ ליטש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןעמ ,לקַאטקעּפס רעשימָאק ַא ּפָא ךיז טליּפש ,ךָאװ רעד ןטימ ַא ןיא ,לָאמנייא טימ

 ןעמ ,ךיז ןגירק ,ךיז ןרעּפמַא ןטַאקָאװדַא ,רעטכיד ַא ,ירושז ַא טצעזעגקעװַא טָאה

 טכַארט ןעמ ,גנוריצ סָאד ןסנַאה ייב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ .טדער ןעמ ןוא טדער

 ךיא טָאה ןעמ סָאװ ,עבלעז סָאד רעדיוװ ;ךַאז עקיזיול ַאזַא ןגעוו טכַארט ןעמ ןוא

 ייןעדוי טימ עדנַאב ַא טעטכינרַאפ טייצ-סגירק

 טשינ טסַאּפ סע -- ָאטָא לקנָא טכַארט ,קרָאי-וינ רַאפ טשינרָאג טסַאּפ סע

 'טייצ ליפ ױזַא ,טייצ ןרילרַאפ ,ןרעמיק וצ ךיז עכַאזסייש ַאזַא ןגעוו רעטכיר יד רַאפ

 ..סקינ טימ טשינרָאג ןופ ,ןזעוו ַאזַא ןופרעד ןכַאמ ןוא

 'טמורבעג טָאה יז ,ןוה ַא יוװ ןעזעגסיוא ,עזייב ַא ןסעזעג זיא ַאננַא עטנַאט יד

 ףךיז טָאה סָאװ טלעוװ עצנַאג יד טָא ןטלָאשעג ןוא ,טייהרעליטש ןטלָאשעג ןוא

 ךופ ןטָאש ַא יו סיוא ןיוש ךָאד טעז רע .סנַאה גנוי ןקיטסול םעד ףיוא טצעזעגנָא

 טָאה רע .טײקרַאטש רעכעלנעמ טימ רעקיטפערק ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא רע .ןַאמ ַא

 סע ןשרַאמ-רעטילימ יד עינָאמרַאה-סופ רעד ףיוא ןליּפש יז ןרעה וצ ביל ױזַא
 ,..טייצ עכײררָאלג יד םיִא טנָאמרעד

 טכירעג ןופ ןריט יד ןענעפע ןופ ןסעזעג ָאד לעשַאר זיא געט יירד יד ןיא

 רע טניז .ָאד ןעזעג זיולב יז טָאה ןקרַאמ .טכירעג סָאד טכַאמרַאפ טָאה ןעמ זיב
 'רַאפ גנוניױלַאב יד זיא סָאד .שינעגנעפעג ןיא רע טציז לָאטיּפש ןופ סױרַא זיא

 .דובכ ןרַאפ ךיז ןלעטשנייא ןוא ןבעל ענעגייא סָאד ,ןבעל סָאד ךיז ןלעטשנייא
 ךַאפנייא ,ןעמוקעגרעהַא ָאד גָאט ןדעי ןוא דניק ןרַאפ סריונ ַא ןעגנודעג טָאה יז
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 יקסווָאנשזולד השמ

 טָאה סריא םינּפ סָאד .טייקידנטָאש ןוא רעיורט טימ לופ םינּפ ַא טימ טעדיילקעג

 ףיוא .ןרעוו טײרפַאב טעװ קרַאמ זַא ,טסּוװעג טָאה יז .רעצ ,ןדייל טקירדעגסיוא

 ןטּפשמרַאפ םיא ךָאנ לָאז ןעמ זַא ,ןברָאדרַאפ טשינ טלעוװ יד ךָאנ זיא ליפ ױזַא

 ריא טָאה רודעצָארּפ עצנַאג יד רָאנ .רעדורב ןייז ןופ רעדרעמ םעד ןלַאפַאב רַאפ

 ליפיו ,ןשטנעמ ןופ עמַארד רעד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה יז ,םירוסי טפַאשרַאפ

 ַא וצ לּפַאטש רעדעי .ןייגכרוד זומ שטנעמ רעד ןגַאזגיז ןוא ןייּפ ,ןעגנולכיורטש

 רעד טוג ױזַא ,עידעגַארט ,טולכ ,ףמַאק טימ לופ זיא גנוכיירגרעד רערעכעה

 ,טייקנדײשַאב ןוא טייקליטש ךרוד טוג ױזַא ,ןליוו ןוא תונשקע ךרוד גנַאגפיוא

 ןעמ .רודעצָארּפ רעד וצ לקע ןַא וליּפַא ,טייקיטליגכיילג ַא טליפעג טָאה יז

 ןופ סנכערברַאפ יד ןקיטעטשַאב וצ טכירעג ַא ,ןטַאקָאװדַא ,ירושז ַא טשרע ףרַאד

 ,ןפָא ױזַא טגיל ץלַא זַא ,עקשטנעה סנַאה

 ,רודעצָארּפ-טכירעג יד ליּפש-ןקסַאמ ַא זיא סע זַא ,טליפעג טָאה ןידָאלק ךיוא

 טכירעג ַאזַא ָאד טשינרָאג ךָאד זיא'ס ?ןטּפשמ ןכערברַאפ ַאזַא טשרע ףרַאד ןעמ

 .רעדרעמ יד ןטּפשמ ןעק סָאװ טלעװ רעד ןיא

 טײקנשָאלרַאפ רעד ןופ טָאה סָאװ טפַאשביל יד טפמעקעג ןבָאה ריא ןיא

 -יליורג טימ ןקינייּפ ריא ןיא ןעמונעג ןוא קנופ ַא טימ טּפַאכעגפיוא ךיז לָאמליײט

 יװ ױזַא זיא טייצ רעד ךרוד ןוא טַאהעג ביל לָאמַא םיא טָאה יז ,טפַאשקנעב רעק

 ןיא ,רעטציא .טּפמעטעגּפָא ,ןשַאלעגסיוא ןרָאװעג סָאד ךיוא ,טייגרַאפ סָאװ ,ץלַא

 סע ךיז טָאה ,ןדייל ענייז טבעלעגרעביא ןוא ָאד ןעוועג זיא יז סָאװ ןכָאװ יד
 ןעמוקַאב ביל טָאה יז .ליפעג םעד וצ טזָאלרעד טשינ טָאה יז ,ןפורעגּפָא קירוצ

 ןיוש טלָאװ קרַאמ .טייקכעלרע ןוא טייקנייר ריא טימ לעשַאר עכעלרעדנּווװ יד

 ןופ טשינ זיא רע .ןלעשַאר טרעהעג רע .ןבעג טנעקעג טשינרָאג ,ןענידָאלק ,ריא

 ןרעו רוטּפ רעלענש סָאװ טלָאװעג ןיוש טָאה יז ,ןרוטַאנ עשיטסירוטנַאװַא יד

 ןוא ,ןעמָאנ םעד ןגעוו טַאקָאװדַא ןופ ריּפַאּפ ַא ןעמוקַאבסױרַא ,סעצָארּפ םעד ןופ

 .ןרָאפקירוצ טעוװ יז
 ןגָאלשרעד קירוצ ןרָאי טימ טַאהעג ךיז טָאה רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד רעד

 ןוא דיי רעלַאנָאיצַאנ רעסייה ַא ןרָאװעג ,ןיצידעמ ףיוא טקידנעעג ,לארשי ןייק

 טָאה ,ָאד רעד יו םינינע עכלעזַא טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךַאז עדעי

 ,סעצָארּפ םעד ןופ גנַאגסיױא םעד ןסיוו וצ טרַאגעג טָאה רע .טריגירטניארַאפ םיא

 ;קרַאמ ןוא ףלָאװ :רעדירב ייווצ .טומ ןייז רַאפ ןרעלעה קרַאמ טַאהעג ביל טָאה רע

 ןעק ןעמ סָאװ ,טומנדלעה ַאזַא ,טײקרַאטש ליפיוזַא ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה עדייב

 טלָאװ ,רעדעפ רעטקָאד ,ןײלַא רע .ערעדנַא ןענָאילימ ייב ןעניפעג טשינ סָאד

 .ןזייווַאב טנעקעג טשינ סָאד

 נא +
* 

 -טכירעג רעד ןיא ןביוש יד ךרוד .גָאטימכָאנ רעבירט ַא ןעוועג זיא סע

 .טניוו ןוא ןגער ןופ ןסיורד רעד טלקנוטעג טָאה עדייבעג
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 דלעפ ןיא םיוב ַא יװ

 ,טדערעג טָאה טַאקָאװדַא סרעלעה קרַאמ

 ;ןבעל סרעלעה קרַאמ ןופ ךעלטיּפַאק ירושז רעד רַאפ ןעגנַאגעגכרוד זיא רע
 םעדכָאנ ,עינַאּפש ןיא םעדכָאנ ,סנבורג-ןליוק יד ןיא םעדכָאנ ,טייהדניק ןייז ןופ
 רעד ןופ גָאט םעד זיב ,ןעגנוכיירגרעד ענייז ,עינַאװערָאה ןייזז עקירעמַא ןיא
 ןלָאמעג טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא שינעעשעג
 ,תודימ עטוג זיולב טגָאמרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל ַא ןופ טנווייל עטיירב ַא
 טשינ ןעמוק סע ןעוו ,טנַאװ רעד ףיוא גילפ ַא טעּפעשטרַאפ טשינ .לָאמנייק טלָאװ

 -סיירט ,ןבעל סָאד ןכערבעצ סָאװ ,ןשינעעשעג עשיגַארט יד ןוא ןדנעטשמוא יד

 ,ךורברעביא ןקיטסייג ַא וצ ןעגנערב ןוא המשנ רעד ןופ ןטייקפיט יד ףיוא-ןעל

 ,עטריטלַאזקע ןוא ןעגנַאלק עליטש-בלַאה ןשיװצ טגיוועג ךיז טָאה לוק ןייז
 ,לוק יור ןשיווצ ,טייקטרירביוו רעקידנריר ןוא לַאטעמ ןופ גנַאלק םעד ןשיװצ
 ךיז ןיא טלַאה סָאװ לוק ןשיוצ ,טעבעג -- ןוא טײקרַאטש ,רעזייבעג טימ לופ

 | ,טייקינעטרעטנוא -- ןוא טייקידפושיכרַאפ ,עירָאטַארָא ןוא טפַארק

 טשינרָאג טָאה רע .ןילַא ךיז ןיא רעטפיטרַאפ ַא ןסעזעג זיא רעלעה קרַאמ
 רַאפ טכַארטַאב דייר יד טָאה רע .טדערעג טָאה רעקידייטרַאפ ןייז סָאװ טרעהעג
 וצ ידכ ,ןָאזרעּפ ןייז ןופ טייקכעלרע יד ןעגנערבסױורַא ןעמ ףרַאד סָאװ ;ןיזמוא

 ןיא זיולב טשינ ןעמ טמענ סָאװרַאפ .ןוטעג טָאה רע סָאװ סָאד ןקיטרַאפטכער

 םעד ןופ ןטַאט עשירעדרעמ עמַאזיורג יד ,טייקיטשרודטולב יד טכַארטַאב
 ,.?שטייד

 ןשיוװצ רעקיטש .ןבעל ןייז ןופ ךעלטיּפַאק טכיוטעגפיוא םיא ןיא ןבָאה סע
 -רדח יד ,ךייט רעיולב רעד ,וָאנילַאמ :לָאמַא רעטייוו ,רעטייוו רעד ,יולב ,יורג
 -ערעטניא ,ךעלדיימ --- סעביל עטשרע ענייז ,קנעש סנטַאט םעד ,קרַאמ רעד ,ןרָאי
 -ַאמ ןופ גנורּפש רעסיורג רעד .םייה רעד ןופ ןפיולטנַא ןייז .עשירַאנ ןוא עטנַאס
 ,קרָאי-וינ -- זיב ווָאניל

 ,גָאט-וצ-טנייה זיב ןעגנַאגעגכרוד זיא רע ןטנורגּפָא ןוא םילוגלג ליפיוו ךרוד
 -י יה ?ןעגנַאגרעד רע זיא סָאװ וצ
 סע יצ טסייוו רע .ןבעל ריא ןופ קיטש ַא טרעטיברַאפ רע טָאה ןלעשַאר

 גנַאל יו .םירעדעג יד ןיא דניק סָאד ןגָארט םעד ףיוא ןפורּפָא טשינ ךיז טעוו
 ןופ טמולחעג טייצ רָאי ןעצ ?קרַאמ ,ןײלַא רע ןוא ?ןטלַאהסיוא סָאד יורפ ַא ןעק
 -עג זיא'ס ןעוו ןוא ,רעדורב ןייז ןופ רעדרעמ םעד לָאמַא ןעניפעג ןוא ןכיירגרעד
 שטייד רעד .ּפַאלק ןטצעל םעד טימ ןקידנערַאפ טנעקעג טינ רע טָאה וצרעד ןעמוק
 ?סָאװ זיא ?גנוריצ סָאד ןעמענוצ םיא ייב ןעמ טעװ .ןרעװ טנוזעג קירוצ טעוו
 רעדָא ,ןעלדנַאה טעװ ,טפעשעג ַא ןענעפע ךיז טצוװ רע .ןבעג הצע ןַא ךיז טעװ רע
 ,ןסערפ טעװ רע .טלעג ןעלמַאזנָא רעדיוװ טעװ רע ,ןטסָאּפ ןטוג ַא ןעמוקַאב טעװ רע
 ןסערפ ןוא ריב ןפיוז ,קיזומ ןרעה ,רעלעב ףיוא ןייג ,רעדניק ןבָאה ,ךיז ןביל ,ןפיוז
 טעװ רע ּוװ ,דנַאלשטיײיד-סיורג ַא ןגעוו ןעמולח טעװ רע .טיורק טימ ךעלטשרּווװ
 רעדיװ טעװ רע ןוא ,יײמרַא רעשטייד רעכײררָאלג רעד ןופ רענייא ןייז רעדיוװ
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 יקסװָאנשזולד השמ

 .ױזַא ךָאד זיא ןשטייד עלַא טימ ,ןשטנעמ עקידלושמוא ןבױרַאב ןוא ןדרָאמ ןענעק

 רעצנַאג רעד ןיא ןרעװו טכעלקריוורַאפ ןָא רעדיו טבייה רערעייז םולח רעד

 ...דרעפ ןפיוא ןטייר רעדיוװ ןלעװ רע יװ ןענָאילימ ןוא עקשטנעה טנַאה ,עירָאלג

 רע .ןסערפעג םיא טָאה רעיורט רעד .טקינײּפעג םיא ןבָאה ןעקנַאדעג יד |

 -מוא ןצנַאג םעד בילוצ ןסייר ךיז ּפָאק ןופ רָאה יד ,ןעיירש ,ןענייוו טלָאװעג טָאה

 םיא טָאה סע ,טלָאװעג רע טָאה ךיז ןעגנערבמוא ,ןוטעגּפָא טרעוו סָאװ ,טכער

 םיא זיא רעמ ,החּפשמ רעניילק ןייז וצ טפַאשביל עסיורג יד ןטלַאהעגקירוצ זיולב

 | ,ןבילבעג טשינרָאג

 -ַאהעג ןעקנַאדעג יד ןבָאה -- ןכערבנייא טשינ ,ןטלַאה רעבָא ךיז זומ רעי

 ,םערוטש רעביא טגָארט ,דלעפ ןיא םיוב ַא וצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעד =- טרעמ

 ...טסקַאװ ןוא ןרעטיוועג
 -פרַאש רעכעלקנערק ַא טימ טנערבעג ןבָאה לַאז-סטכירעג םעניא ךעלּפמעל יד

 ,רעלעה קרַאמ ןופ ןגיוא יד ןיא ןסעגעגנייא ךיז ןוא טייק

 ,טעמוא ןקידארומ ןוא ןגער ,טניוו ,רעיורט טימ טנייוועג טָאה גָאט רעד

 -עג ךיז רעטציא טָאה ,טיובעגפיוא ךיז טָאה רעלעה קרַאמ סָאװ ,טלעװ יד

 ,ןלַאפנייא םייב ןטלַאהעג ןוא טלשירק

 -פיוא טרעוװו דיירפ יד ,יורג םעניא טדניוװשרַאפ טלעוו רעד ןיא טייקיולב יד

 סנּפָארט ָאד ןענעז דיירפ רעדעי ןיא ןוא ?ץלַא סָאד זיא סָאװ ,רעיורט ןופ ןסערפעג

 ..שטנעמ םענופ דיירפ יד סיוא טשעל ,רעקרַאטש זיא רעיורט רעד ,רעיורט

 ?רעלעה קרַאמ ןופ יודיוו עצנַאג יד זיא סָאװ

 רועיש ַא ןָא ,תומחלמ-טלעוו ייווצ טכַאמעגכרוד ,טלַא רָאי קיסיירד-ןוא-טכַא

 ןוא טולב טימ טלָאצַאב דיירפ ןּפָארט רַאפ ,טיוט ןופ לגילפ יד ןיא ןעוועג לָאמ

 ,רועיש ַא ןָא םירוסי

 -עג ןפרָאװעג זיא סָאװ ,דיי ןגנוי ןטגָאלּפעג ַא ןופ יודיוו עצנַאג יד זיא סָאד

 .ןרעדנַא םעניא דנַאל ןייא ןופ ןרָאװ

 א *
 א

 ןייז טקידנערַאפ טָאה ,רעקידייטרַאפ סרעלעה קרַאמ ,טַאקָאװדַא-לַאנימירק רעד

 .עדער עטיובעגפיוא-טוג
 ,גנונַאּפש רעקידלַאװעג ַא ןיא טרַאוװעג ןבָאה לַאז-סטכירעג םעניא עלַא

 ןבייהנָא לָאז רע ןעוו ,טכַארטעג טָאה רע .ןדער וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה קרַאמ

 ןבעגרעביא ןעמעוו ןעד רע ןעק ,טכענ ןוא געט ןעמענ טפרַאדעג סע טלָאװ ,ןדער

 ,ןגייווש -- זיא רעסעב ?ןרָאי עטצעל יד רַאפ לגנַארעג ןייז ,םירוסי ענייז

 םעד ןעגנַאגעגרעביא ,טייל-ירושז יד וצ טדערעג רעטציא טָאה רעטכיר רעד

 סָאװ טייקיטכערעג יד ןוא ןיז םעד ןזיוועגפיוא ,געט עכעלטע יד ןופ סעצָארּפ
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 דלעפ ןיא סיוב ַא יװ

 וצ ירושז יד ןטעבעג טָאה רע .טייז סנטגָאלקעגנָא םעד ףיוא רעבירַא טגעוו
 ,ןעזנייא ןטפַאהנסיװעג רעייז טיול ןעלדנַאה

 ,ןיד-קסּפ םעד ןטכַארטַאב ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ףלעווצ יד
 ,עיטַאּפַא ןוא טײקּפמעט רענדָאמ ַא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא רעלעה קרַאמ

 יד ,עקשטנעה סנַאה ןופ ןגיוא יד טימ טנגעגַאב לָאמ עכעלטע ךיז טָאה קילב ןייז

 ןיוש טלָאװ רע .רעייפ-םונהיג ַא טימ טנערבעג םיא ןבָאה שטייד םעד ןופ ןקילב

 טייצ ליפוצ ןיוש זיא סע ,קידנקיטש ןוא גנע זיא טפול יד .ןענַאד ןופ סױרַא ןרעג

 | ,לַאז ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 ןופ ןענעייל ןעמונעג טָאה ייז ןופ רענייא .ןעמוקעגקירוצ ןענעז ףלעווצ יד
 ;סױרַא ריּפַאּפ ַא

 זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ףיוא לַאפנָא ןַא ןיא קידלוש זיא רעלעה קרַאמ --

 רעלעה קרַאמ ,קירוצ רָאי ןעצ רעכעה טימ ןטקַא-דרָאמ ןוא סנכערברַאפ ןעגנַאגַאב

 טנעה ענעגייא יד ןיא ןיילַא ןעמענ רַאפ הסיפת םישדח סקעז זיולב ןעמוקַאב ףרַאד

 ,יצילָאּפ רעד רעִירפ קידנדלעמ טשינ ,ןלַאפעגנָא ןוא טייקיטכערעג יד ,ץעזעג סָאד

 טשינ ,גנוריצ עקירעמַא ןייק ןריפניירַא ןיא טקידלושַאב טרעוו עקשטנעה סנַאה

 טָאה רע ןענַאװנופ ןבעגנָא טשינ ןעק ןוא קרָאי-וינ ןיא טמַא-לָאצ םעד קידנדלעמ

 -המחלמ ןיא ןביור ,ןשטנעמ ןדרָאמ ןיא טקידלושַאב ךיוא טרעוו רע .גנוריצ יד

 ןענעק סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז ןדנעטשמוא יד .רעדנעל עשיעּפָאריײא ןיא טייצ

 -- גנוקידייטרַאפ רעדָא עגַאלקנָא ןַא רַאפ ןרעװ טכַארבעגסױרַא טשינ רעטציא

 -רַאפ עצנַאג סָאד ןוא ,שינעגנעפעג ערעווש רָאי יירד :ףָארטש ןייז .טייצ-חמחלמ

 ןכָאנ .טריקסיפנָאק טרעוו ,םיא טרעהעג סע זַא ,ןָא טזייו רע ןכלעוו ףיוא ,ןגעמ

 םעדכָאנ טכירעג ַא םיא ןעק ,שינעגנעפעג רענַאקירעמַא ןַא ןיא רָאי יירד ןציזּפָא

 ..ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא ןלייטרוארַאפ

 טָאה עקנילייוו ַא .טקַאהעגּפָא ךיז טָאה ףלעווצ יד ןופ ןַאמ םעד ןופ לוק סָאד

 ,ןייוועג ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,טייקליטש עקידלַאװעג ַא טשרעהעג

 לעשַאר טָאה סָאד ,דיל-גָאלק ַא טעּפילכעגסױרַא טלָאװ לדיפ ַא ןופ טייקניד יד יוז

 קערש ןופ רעדָא ,דיירפ ןופ יצ ןסיו טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא טנייוועצ ךיז
 ...הסיפת םישדח סקעז רַאפ

5 

 .קרָאי-וינ םורַא ץעגרע הסיפת ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא רעלעה קרַאמ
 הסיפת רעטמירַאב-קירעיורט רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא זיא עקשטנעה סנַאה
 ּפָארַא ןקוק ןרעיומ יד ּוװ ,ךיוה רעקיזלעפ ַא ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,גניס-גניס ןיא

 א וצ --- רעטייווצ רעד ןופ ןוא ךייט-ןָאסדָאה ןעיולב-ךעלנירג םוצ טייז ןייא ןופ
 .לטעטש ןפרָאװעגרעדנַאנופ

 -עגכרוד רעקידיײטרַאפ סקרַאמ ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה לעשַאר ןוא ןידָאלק

 א ןביירשרעטנוא טפרַאדעג טָאה קרַאמ .ןעמָאנ םעד ןטייב ןופ רודעצָארּפ יד טריפ
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 יקסווָאנשזולד השמ

 לָאמנייא זיולב טָאה יז .רעשזרעב ןידָאלק :ןעמָאנ םייב ןבילבעג זיא יז .ריּפַאּפ
 ,טמַאלפעג טָאה םינּפ ריא .טנגעזעג םיא טימ ךיז ןוא הסיפת ןיא ןקרַאמ טכוזַאב

 םענעי ײיוװ ,סיוא טעז יז זַא ,טכַארטעג טָאה קרַאמ .טילגעג ןבָאה ןגיוא עריא
 א .ַאדירעל לטעטש ןשינַאּפש םעד ןיא טזָאלרַאפ םיא טָאה יז רעדייא טכַאנרַאפ

 ;טגָאזעג יז טָאה ןושל ןקידוועגניז ַא טימ ,עקידלכיימש

 םעד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןייגוצכרוד סיוא רימ טמוק סע ןעוו ,קרַאמ --

 געוו ןבלעז םעד טלָאװ ךיא .עגר ַא ףיוא טרעגעצעג טשינ ךיא טלָאװ ,געוו ןבלעז

 .טכַאמעגטימ יינספיוא

 .טעשטּפעשעג רע טָאה --- ךיוא ךיא --

 רעטייוו יז טָאה --- טלעוו רעד ןיא יורפ עטסכעלרעדנּוװ יד זיא לעשַאר --

 .הנתמ ערעייט ַא טסָאה --- טדערעג
 טדערעג ,ןכַאל טכַאמעג ךיז טָאה יז .ןרערט ןגיוא עריא ןיא ןעזעג טָאה קרַאמ

 ,רעמיצ-עז םעד ןופ סױרַא ןוא ןוטעג"סיר ַא ךיז םיצולּפ ןוא ןכַאז עקיטייז

 ךיז ןבָאה רעגניפ יד .טייז רענעי ןופ ןטַארק יד ייב ןייטש ןבילבעג זיא רע |

 טשרע זיא סָאװ ,ןטָאש םעד טכוזעג ןבָאה ןגיוא יד .ןטָארד יד ןיא טמעלקעגנייא

 קעװַא טציא זיא ןוא ןעמוקעג ריא טימ טַאהעג לָאמַא זיא סָאװ דיירפ יד .קעװַא

 | | .ירבוע לצכ --

 ּפָא-טרָאפ רע רעדייא ןעז ןעמוקעג םיא ךיוא זיא רעדעפ טרעבָאר רעטקָאד

 טלָאװ סע זַא ,ןדער וצ ליפ ױזַא טַאהעג ןבָאה רענעמ עדייב .לארשי ןייק קירוצ

 רעטרעוו עטלייצעג עכעלטע רעבָא ייז ןבָאה טדערעג .גָאט ןצנַאג ַא ןעמונעג ייז

 ּפָא רע טילפ ןגרָאמ ןיוש זַא ,ןבעגעגרעביא םיא טָאה רעדעפ רעטקָאד .,זיולב

 ,גלָאפרעד סיורג ןקרַאמ ןשטנוװעג טָאה רע .ןַאלּפָארע ןַא טימ לארשי ןייק

 טָאה רענייק ןוא שינעגעגַאב רעד ןופ טרירעג ןעוועג ןענעז רענעמ 'עדייב

 .עקשטנעה סנַאה טימ לַאפ םעד טנָאמרעד טשינ

 י

 לא יא
* 

 םישדח יירד ןציזּפָא טפרַאדעג ךָאנ טָאה קרַאמ ןעוו ,שדוח ןטירד ןופ ףוס

 ןריובעג טָאה לעשַאר זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא הסיפת ןיא םיא ןעמ טָאה ,טייצ
 סָאװ ,דיירפ רעכעלרעדנווװו רעד טימ טרעטישרעד םיא טָאה סעיינ יד .עלעגנִיי ַא

 ןעמָאנ ַא עלעגנַיי םעד לָאז ןעמ ןלױפַאב טָאה רע ,ּפָאק ןייז ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא
 ' ,רעדורב ןייז ךָאנ ,ףלָאװ ןבעג

 לעשַאר טָאה ,טייצ םישדח סקעז ןציזּפָא ןכָאנ ,הסיפת ןופ סױרַא זיא רע ןעוו

  :טגָאזעג טָאה יז .עלעגנִיי סָאד ןגָארטעגנגעקַא םיא עטלַארטשעצ ַא
 .ירעלעה ףלָאװ ,ףלָאװ רעזדנוא זיא טָא --|

 ױ ו ס
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 : יקסווָאנשזולד השמ ןופ קרעװ ענענישרעד טציא זיב

 ,1949 ,קרָאיד-וינ ,גַאלרַאפ-רעכיב *ָאקיצ, ,ןעגנולייצרעד ,*לזמ ןופ דָאר סָאד,
 ,1949 ,עקיסקעמ ,דנַאפ-רוטַארעטיל לעסעק יבצ ןופ טרימערּפ

 -סָאנעוב ,"ךוב רעזדנוא; גַאלרַאפ ,ןעגנולייצרעד ,"געוו םייב םענורב ַא;

 ,1953 ,עניטנעגרַא ,סערייא

 ,לארשי ,םילשורי ,?ףסאיחאפ גַאלרַאפ .,שלערבעה ןיא ןַאמָאר ,"רדקה תונב.
 25 6 ט"ו  .דק טד א י- ,4

 ,"ךוב-דַיי, גַאלרַאפ ,סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,"ןטרַאגנייוװ ןיא טסברַאה,
 ,1956 ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב

 ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ,"ךובידַיי, גַאלרַאפ ,עמַארד ,"ףיש עמַאזנייא יד,
6,, 

 -סָאענעוב ,"ךוב-דִיי, גַאלרַאפ ,עמַארד ,"יפאס ןופ רעלדנעה-םימשב רעד,
 ,1956 ,עניטנעגרַא ,סערייא

 ,סעריַײא-סָאנעוב ,"ךוב-דִייא גַאלרַאפ ,עלעווָאנ 'ד7עפ9 ןיא םיוב ַא יז

 | ,1958 ,עניטנעגרַא

 :קרעװ עקידנגלַאפ קורד םוצ טיירג

 ןַאמָאר "רעטכעט סרעּפעט םעד;

 עקירפַאךופצ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנולייצרעד

 .ןעגנולייצרעד-רעדניק ,"ןגָאוװטײר רעד.
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 . ןענישרעד טציא זיב ןענעז 'ךובדייא גַאלרַאפ ןיא
 ןעגנולייצרעד עששידיסח ירד -- ץרפ .ל י (

 רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי ןופ קידָאטעמ -- ןַאדזַאק .ש ח (2

 (טסיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיױא) םימכח רעמעלעכ -- קנורט י י 6

 (טפױקרַאפסיױא) ןדִיי עקילָאמַא -- ןָאמײיס המלש
 ןטייצ ןופ ץינערג רעד ףױא -- שרעה ןַאמביל .פָארּפ 5

 דנַאל םענעגייא ןיא -- וָאלרעּפ קחצי 6
 (טפיוקרַאפסױא) טלעוו רעד ןיא דַײ רעטסכעליירפ רעד -- קנורט יי י (0

 טייקזנידי' ךות -- ןָאמײס .ש (8
 רעקיטירק עשידַי סקעז -- וווָאקנימ .ב : 6

 ןרָאי ןופ ורמוא ןיא -- קַאז םהובא 0

 ןעמַאלּפ ןיא דלַאװ -- ךייר ףסי 1

 (טפיוקרַאפסױא) | זחפוקת ןופ ןטניריבַאל ןיא -- ןייטשנרעב .וו ,מ 2
 עקירעמַא ןיא רָאי 50 עניימ -- ןירבָאק ןָאעלל (2

 (טפיוקרַאפסוא) (ןַאמָאר) 6.2ע3עשזד --- ווָאלרעּפ קחצי (4

 קרעוו עשיטַאמַארד ןוא רעדיל ענייז -- קיוװיל .ה -- ןיקוויר ךורב 5
 ןגוא עשרעדניק ךרוד -- יל הכלמ 6

 (טפיוקרַאפסיױא) : רתסא ןירערעל יד -- טַאּפ בקעי 7
 ןעלצרָאוו -- ןָאמייס המלש 8

 ןעייטע -- ָאשיירָאב םחנמ (9

 ןעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד --- יקסווָאנשזולד השמ 0
 (טםיוקרַאטסױא) ןעגנוצָארּפש עטשרע -- ןייטשנרעב ןָאעל 1
 | ןטַארק רעטניה טבעלעג -- דובנעזייא השמ (2

 ךיירקנַארפ ןיא םוקמוא רעשידִיי -- (רעדנַאסקעלַא) ץנימ .פ 3
 "רעטעלב ענעסירעגּפָא , --- ווָאטַאנגיא דוד 4

 רודַאּפמָאּפ --- (רעקידעבעל רעד) ןַאמטוג םייח (5

 ןגעוו ענעפרָאוועצ ףיוא -- גרעבדלָאג חנ 6

 רעטעּפשע ןוא רעִירפ -- ןַאמשיפ .ה .י 7

 ןונבל גרַאב ןפיוא הנותח ַא -- ןיװַאסַאל .ל 8

 (ןַאמָאר) דלעפ ןיא םיוב ַא יו -- יקסווָאנשזולד השמ (9

 .דנובנייא-סוסקול ןיא ןדנובעג ןענעז רעכיב יד
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